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Introducere. 

NOTE 

Asupra stărei Moldovei în viacul trecut, 
$. 1. 

Raporturile cu Poarta. 

După ce în cursul mai multor viacuri Moldova fusese 

ținta ambiţiei Polonilor şi a Ungurilor, ea ajunsese la jum&- 

tatea viacului XVIII-lea a fi privită cu lăcomie de cătră două 

mm puteri: Rusia și Austria. Cea dintăii, putere ortodoxă, 

făcea să luciască înaintea populațiunei amiărite de jafurile 

turceşti nădejdea scăpărei de sub jugul semi-lunei și o soartă 

mai bună sub părinteasca, oblăduire a unei puteri creştine; 

pe când Austria, stăpână peste Transilvania, se înfățoşa Mol- 

dovenilor ca representanta culturei apusene şi a unei admi- 

nistrațiuni oneste şi regulate. 

“Credincioasă testamentului lui Petru Cel Mare, Caterina II-a 

declarase resboiii Turcilor după ce mai dinainte agenţii Ruseşti 
împluseră Principatele şi peninsula Balcanică cu nenumărate 

daruri, scrieri şi promisiuni. Diplomaţia Mariei 'Theresiei, pe 

de altă parte, se arata nu mai puțin activă. Ast-fel că în e- 

poca când începe studiul nostru se începuse acel antagonism 

diplomatie între aceste două puteri, care avea acelaş obiectiv Și 

care, adormit prin nevoia de a conlucra împreună în contra Revo-
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luţiunei franceze și a urmașului ei Napoleon, trebuia să apară 
mai înverșunat in timpurile noastre. 

Ni propunem să cercetim ce cugetaii Moldovenii des- 
pre primejdiile care'i amenințaii, dacă aveati conștiință de 
ele şi dacă în adevăr supunerea turcească avea pentru dânșii 
consecințile teribile care se para fi avut la prima vedere. Fără 
a mai alerga la isvoare străine, ni se pare că documentele 
de care dispunem astăzi, sunt în stare a ni da respunsul la 
aceste întrebări. 

De mult apusese mărirea Moldovei. Moldovenii păreaii 

a nu maj fi deştinzetorii acelor Români despre cari Rabinul 

Beniamin de 'Tudela scriia în viacul XIl-le că „nimeni nu 

cutează, ai înfrunta în resbel și nici un rege nu "i poate bi- 

rui“ 1). Trecuse de mult timpul când Imp&ratul Sigismund pro- 

pusese in Conciliul de la Luca, după cum scrie Lasiciu (De 

ingressu Polonorum) ?) „ca gintea română să se estermine im- 

preună cu Voevozii seci, ca una ce nimenui nu este credincioasă 

și trăește numai cu furtişaguri“. Țeranii nu mai eraii acei „ne- 

gricioși, păroși, bărboși şi de o căutătură înfiptă“, cari erai 

„atât de deprinși a infesta, inimicul în locurile lor dificile, în cât 

cel ce ma văzut cu anevoie ar putea să creadă asemine lu- 

cru“ cum 1 descrie Veranciu 2). Moldova nu mat era acel „mur 

al creștinătăței“ cum scriia Sasul Reichersdorf +) secretarul 
Impăratului Ferdinand, fratele lui Carol Quintul. 

După ce în timp de 150 de ani valuri de sânge româ- 

nesc oprise pe Turci de a înainta în contra creștinătății, sa- 

bia căzuse din mânile amorțite ale Moldovenilor și țara slă- 
bită, ajunsese numaiumbra înflorirei de odinioară. Montalbanus 
care a văzut'o cătră 1620, ni arată în câte-va cuvinte cau- 
zele acelei căderi. „Inainte deaceasta cu 50 de ani, Țara Ro- 

2). Arh. Ist. II]. 25. 3). Tesaur III. 152. 
2). Tesaur III. 255. 4). Tesaur III. 130.
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mânească, afară de cetăți și orașe, numera mai bine de 40,000 
de sate, Iar Moldova cu mult mai multe. Inse acum, din cau- 
za multor resbele, și a deselor revoluțiuni a le Principilor şi 
a le indigenilor, atât sunt de devastate în cât de abia mai 
remase jumitate din locuitorii ţerei“ 5). Virtoşia străbună dis- 
părând, Moldova ajunsese a fi prada Turcilor și mai cu samă 
a "Tatarilor. Chronicile Moldovei sunt pline de jafurile acestor 
de pe urmă. Nicolae Costin 6) vorbind despre fernaticul Ta- 
tarilor din 1674 zice: „Ca niște păgâni multă răutate a, fă- 
cut oamenilor din Moldova, muncindu” şi pe cărbuni puin- 
du'i și la cap cetluindu'i şi de femel şi de fete rizindu-'şi aevia ; 
cerând bani de pe la oameni, odoare, haine şi tot ce avea.“ 
»Tătarii au pradat șiaii tăiat in ţară cât li au fost voia“ 7), 
„lar Tătarii prin ţară, pre unde și ai ajunsa tot prădat Și ai 
robit“ 8) „Și de primăvară când ai vrut să purceagă Tătaril 
ait robit mulți oameni? dintwacele ținuturi care pănă astăzi 
stai siliștile pustii şi nu se știi stăpânii lor a cui aii fost“ 9). 
Dacă 'Tătarii eraii pe acele timpuri spaima Moldovenilor, Tur- 

„ci nu erai mai puţin lacomi și prădători. Inima ți se stringe 
cetind în isvoarele timpului nefericirile de tot felul ce apa- 
sait asupra țărei. D. Cantemir ni a lăsat un tabloii sfişiitor 
despre adânca umilire în care căzuse Domniatele ţărilor ro- 
mâne. Gheorgache logofătul, care serie obiceiurile Curţii din 
ordinul lui Grigorie A. Ghika, ni arată de asemine țere- 
moniile cu care se primiaii Hanul 'Tătăresc sau diferiții Paşi 
cari veniaii prin țară 19) și descrierea lui, complectând cele zise 

5) Tesaur, II, 143. 
6 Letop. II, il. 
7) Letop. II, 247, 
s) Letop. II, 393. 
%) Letop. III, 90. 

1%) La întâlnire cu vre un Ilan 
„Domnul fără şlic merge de sărută 
piciorul Hanului ...... Şi poron- 
ceşte Hanul Domnului de şede în 

genunchi pe macat, vorovind a- 
mândoi cele de trebuință pricini 
înse când sărută Domnul piciorul 
Ilanului, el încă are obiceiul de 
"și pune mâna la obraz, şi 'şi ri- 
dică şlicul, de abia numai îl a- 
tinge cu palmat. 

„Când vine vre un Paşă cutrei 
tuiuri.. .. Domnul îi iesi cu toată
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de Cantemir, ni arată cât de mult pe timpul seit se uitaseră 

vechiele Capitulaţiuni incheiate de glorioșii Domni români cu 

Poarta Otomană, 

Turcia lovise în integritatea Moldovei luând cetăţile 

de pe malul Nistrului și al Dunărei, între care Tighina „ra- 

nă nevindecată în spatele bietei ţeri* 15, Smilul „al 

cărul olat, venitul este închinat la mormântul lui Mohamet, 

ce este în țara Arăpiască aproapede Marea Roşie“ 12). Rum- 

pereu, acelor cetăţi de la Moldova era o mare nenorocire pen- 

tru ţară, pe de o parte din causa apăsărilor la care erau ex- 

puși megieșii serhaturilor împărăteşti, pe de alta cu greutățile 

ce cădeaii asupra țărei prin mergerea oştirilor 12) şi Inalţi- 

lor dregători turceşti la acele cetăți. Ce se întâmpla la ase- 
mine ocasiuni lăsăm să o spună Enache Cogălniceanu: „La 

un conac (sub C. Racoviţă) s'aii fost turburat Chihaeoa Pașei 
că nu se află ghiață, și fiind Banul cel mare Dumitraşcu Cal- 
măşiu și el orînduit cu alţii, și prilejindu-se acolo de față 
at pus de Pai bătut, care nu puţină necinste i-ai făcut. De 

care auzind Domnul îndată Vaii rădicat de la acea slujbă, 

orinduind pe Hatmanu Costachi de ai purtat de arijă la 

toate conacele“14). Menţionăm anume acest fapt pentru că ţi- 

nem a da 0 ideii mai cu samă despre acele suferinți per- 

boerimea cale de un cias de două, 
înaintea lui.... Domnul descalică - 
mai înainte şi aşteaptă. şezind în 
picioare... şi când soseşte Paşa 
drept Domn se poprește, și merge 
Domnul de “i sărută piciorul cum 
şi toți boerii pe rânduială merg 

e ?i sărută piciorul...“ A seve- 
de întreaga țeremonie făcută de 
Grigorie Ioan Vodă lui Hamza Pașa 
d€ Sofia, ginerile Sultanului Mus- 
tafa, când a trecut prin laşi în 
1762. Letop. IIl 323,'324. 

Pe D. Cantemir nu'l maicităm 

„Descrierea Moldovei“ trebuind 
să fie in toate mânile. 

11) Letop. III, 37. 
'2) Letop. 1, 253. 
13) Letop. III, 231. 
14) Pe acele vremi era greii în 

țară, nu de bir, ci de alte supă- 
rări, că Tarcilor liera calea tot 
prin ţară mergând și viind la Ho- 
tin; uniia venise pe la Focşani de 
merge pre Siret, pe la Botoşani 
cari venia despre Bosna; alţii pre .. 
Bărlad şi pe la Iaşi, alții pe la 
Prut; şi ca, nişte oșteni păgâni ce
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sonale care mat mult de cât ori-ce loviaii în dienitatea de 
om aacelor ce le înduraii. Sufletul amărit află o mângâiere 
când suferințile lui sunt împărtășite de un între norod; 
dar cu atât mai mult durerea “i pare mai amară cândo 
nenorocire apasă numai asupra lui, 

Resboaiele dintre Turci şi Ruși veniră să adaocă la ereutii- 
țile ţerei. Armatele turcești trecând la cetăţile de pe Nistru, Mol- 
dovenii trebuiau să le îngrijască cu toate cele necesare. „Sail 
deschis oștire Impărăţiei Turcului cu Moscul, care viind și la 
Domnul (Grigorie Ghica în a doua domniă) multe poronci împă- 
rătești pentru zaherele la serhaturi, care, boi și alte angării, 
pod în Dunăre la Obluciţă, cherestele și alte multe nesfărşite 
angării și Măriei sale poronci să facă gătire de oaste ...„ Conac 
prin satele de pe Prut, pentru oastea ce orînduise ca să meargă 
la IHotin, și nu numai ortalele de Ieniceni, ci și câți-va Pași, 
și Saraschierul aii trecut prin țară, dând pre la toate cona- 
cile cele trebuitoare, care nu puţină sdrobire trăgea toți lo- 
cuitorii“, 15) 

Pe lângă aceste jafuri trebue să mai adăogim pe 
Turcii Laji așezați în țară, cari finiaii prin a smulge şi 
cele de pe urmă resurse ale locuitorilor. Sub C. Mavrocordat 
în a treia domnie, însuși Pașa, rînduit să cerceteze faptele lor 
a putut să se convingă „despre cele ce trag bieţii săraci din 
mâna lor, şi neguțitorii creștini, arătând (Vodă) una câte una 
că şi Măriel sale pricinulesc mare păgubire, fiind că nu pâte 
lua bani de pe raiele din pricina lor, şi mistuesc și bucatele 
raelelor prin bucatele lor, ș și ucid pe neguţitorii de loc, și 
mistuesc săracii cu dobânda, că Yeaii câte patru parale de leii 
pe lună, lepădându-li bani cu sila prin sate, și ieaii muierile 
și fetele săracilor cu sila de umblă cu ele, şi pe barbaţii lor 

cra, tot stricăciuni făcea cu. fel femei înțelepte. (Letop, JI, 382.) 
de fel de risuri a fete fecioare şi a 15 Letop. HI, 193.
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i gonesc cu săbiile şi altele multe“. 16) „La care sta Domnul să 

li vie de hac, căci mai cuprinsese toată Moldova, întemeieţi 

cu case și cu bucate peste samă de multe, și stupi, și ară- 

turi, și fânaţe care nu leputem arata cu scrisul“. 
Lăsând să vorbiască numai documentele contimpurane 

am constatat că Tătarii prădait adese ţara, că Turcii cuprin- 

seseră o parte din ea, că jefuiaii restul prin trecerea arma- 

telor și că în fine neguţitorii Laji luai și puținul cât mai 

rămânea. Dacă vom adaoga sume e mari ce trebuiaii să se 

dea la Constantinopol sub deosebite numit, dacă ni vom a- 

minti că de multă vreme aceste ţeri erai considerate ca „grana- 

vele Impărăţiei“ cum se esprimă Valter în Res gestae Michai- 

lis 17) atunci vom ajunge la convicţiunea că in adevăr Mol- 

dova a trebuit să indure suferinți nepomenite în viacul tre- 

cut. In Ruca-a Doamnei lui N. Mavrocordat cătră Sultanul, 

Doamna zice că bărbatul ei „în acele nouă luni cât a domnit 

ai plătit și birul deplin şi bairamlâcul acelui an, și balgi-bașlâ- 

curile, și mierea şi ciara ce se dă la mutpacul împărătesc şi 

toate poroncile împărăteşti le aii făcut deplin“ 18). 

In fața acestei stări de lucruri era evident ca Moldove- 

nii să caute a îmbunătăţi starea țerei lor. Ceia ce aii și cer- 
cat Boierii in mai multe rînduri. Din nefericire ţara era așa 

de slăbită că nici vorbi nu mai putea fi a indeplini acest 

scop cu armele. Boierii aveaii conştiinţa neputinţii lor; pe de 

altă parte politica vecinilor nu li inspira nici o încredere. 

Se pare că multă vreme nădejdea de îmbunătăţire li a fost 

tot la Turci. Adevărat „Turcii, cum zice Miron Costin 1%) cu 

săgeți de bumbac ucid pe oameni, și lor li pot sluji aceste 

cuvinte din sfânta scriptură: muiatu-s'au cuvintele lor mai 

mult, de cât untul de lemn, și aceste sunt săgeți“. Că „Turcul , 
  

16) Letop. III, 222. 15) Letop. ÎI, 185. - 
21) Tesaur 1,17. 1% Letop. ], 267.
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cu vreme dă, cu vreme lea; precum este vremea așa lasă, 
Blând când este vreme de blândețe, sumeţ şi aer, când “i vreme 
de sumeţie. Creștinului nici o dată cuvântul nu ţine, nici al 
amăgire "i este rușine ; toate precum este vremea face“ 20) Dar 
în faţa făgăduinților pr6 de multe ori amăgitoare ale pu- 
terilor creștine, boierimea împărtășia de sigur opiniunea cro- 
nicarului moldovan care, credincios vechielor tradițiunt ale ţerci 
foarte cu mintioșie scrila 21): „De lăudat este fie-care Domn să 
hie spre partea creștinească că această țară care trăește în 
statul seu, așa pănă acum pentru ţeni creştinești stă pănă as- 
tăză în rândurile sale; înse cu înţelepciune, nu fără socotială 
şi fâră temeiii; ca in loc de folos țărei să aducă peire, cum 

S'aii prilejit și în vremile noastre în câte-va rinduri, de adu- 
sese a mulți nesocotiala și nebunia, mare cumpănă acestui 

pământ. Dumnezeii mai bine ştie, că de nu star fi prilejit o 

samă dintre capete să cerce mijloace și să nu alerge la îm- 

părăție, ar fi fost la peire ţara aceasta în câte-va' rânduri de 

istov“, Costin .face de sigur aici alusiune la tractatul cu Aus- 

tria iscălit de C. Cantemir, tvactat aflat .de ghibaciul Jesuit, 

francez Filip Avril, tractat pe care „Miron Costin Mare Lo- 

gofăt al ţării iscăli numai după ce primise de la Domn a- 

meninţări în mai multe rînduri, cum va fi decapitat ester- 

minându-se și tot niamul seii, cel mai de frunte în toată ța- 

ra“ 22). Politica mintioasă a lui M. Costin a fost urmată și după 

moartea sa. Strinși de aproape de cătiă D. Cantemir, ca să 

se declare pentru saii contra Ruşilor, Boierii se pronunță în 
definitiv să aștepte „pănă se vor bate Turcii cu Moscalii, şi 

care parte a birui cu aceia să ție“ 29), | 

Esperienţa făcută cu Polonil făcuse pe boterii moldoveni 
foarte cu bagare de samă. In urma campaniilor întreprinse la în- 

2) Letop. 1, 228. 22) Arch, ist. 1 2. 16, 
2) Letop.], 237. - 33) Letop. II, 337..
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ceputul viacului XVII de cătră Poloni în contra Turcilor, Moldova, 

ajunsese „ca o stâncă în care nu poate subsista oastea polonă“ 

scrie comandantul annatei Sobieschi. „Nu mai este nică sat nici 

oraș care să nu fie pradat și jăfuit“, adaoge Ieremia Movilă, pe 

când Wilden care trecu prin Iași scrie: „Trei zile am petrecut în 

Iaşi... Bieţii țărani părăsesc satele de prin toate părțile şi 

petrec in păduri...! Moldova este numai un infiorător deşeri, 
de morminte !* „Moldavia mormântul Polonilor“ esclamă Ko- 

bierzicki. 2) Peste un viac şi jumătate, Moldova făcuse şi ex- 

periența armatelor Rusești „Și atunci la purcesul lui Minih, 

scrie Neculcea, 25) trimis'ai de aii robit mulți oameni din ţi- 

nutul Hotinului, și de pre marginea Cernăuţilor şi i-aii tre- 
cut cu femei, cu copil, la Mosc, şi "1 împărţia pre oameni ca 

pre dobitoace; unii luait barbaţii, alţii lua femeile, alții copiii, 

și "1 vindea unii la alţii fără leac de milă, mai răn de cât 
„Tătarii, şi era vreme de iarnă ! Bocete și multe lacrimi era 

. cât se auzia glasurile la cer!“ 

Afară, de neguţitorii Laji, cari şi ei şi ar fi găsit ne- 

greşit semeni în neguțitorii Germani şi Ruși, în cazul când 

țara sar fi pus sub protecţiunea Austriei sai Rusiei, prădă- 

ciunile soldaţilor creştini, am văzut, nu erai mai pre jos de 

cât ale Turcilor și Tatarilor. Neculcea, susține chiar că Ruşii 
erau mai răi de cât aceşti de pe urmă. Lucrul era foarte na- 

tural în viacul trecut. In armatele europene Intendenţa fiin- 

țând abia cu numele, şi armatele chiar în ţara lor proprie 

trăind în marşuri pe comptul locuitorilor, jafurile soldaților 

"erau o consecință naturală a organisărei militare de pe acele 

timpuri. Dacă un Louvois ordonase jefuirea Palatinatului, da- 

că Germania în timpul resboiului de 30 de ani se -prefăcuse 

aproape întrun deşert, nu este de mirare ca armatele Tur- 

24) 'Tesaur I], 143. 25) Letop. II, 453,
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cești să'și fi semnalat calea lor prin pustierea localităților pe 
unde li era drumul. 

Constatând suferințile Moldovenilor în această privire 

le atribuim dară nediseiplinci armatelor, le considerăm mai 
mult ca un efect al organisărei vicioase a armatelor de pe 
acele timpuri, de cât al unor ordine venite de la Impărăţie, 

de cât ca espresiunea relațiunilor internaţionale dintre ţară 

şi Poarta Otomană. Suntem aplecați din contra a crede că în 

timpuri normale,- Poarta, departe de a despoia ţara avea grijă 

ca să fie bine administrată, ca locuitorii să fie scutiți de a- 

supriri şi ca „Chelerul Impărăţiei“ să fie cât se va putea mai 
plin de toate bunătățile. Prosperitatea, Principatelor Române 
însemna disciplina in corpul Ienicerilor şi buna ordine în Con- 
stantinopole. Frumoasele pământuri a le peninsulei Balcanice 

fiind rău cultivate din pricina administraţiunei turceşti şi a 
sistemului greşit de proprietate, resultat al cuceririi Otomane, 

Principatele Române eraii grănarele care alimentaii Constantino- 

polea. Acia găsiai Gealepii Capanului ialoviţele. berbecii, îngra- 

șați, untul, mierea și vestitul grâu arnăut, necesarie Cuiţii 

Inperiale, armatei și populațiunei dia capitală ; după cum flota 

otomană se construia eselusiv din lemnul munţilor noştrii. Are 

dreptate dară: Valter 25) când zice că: „Murat nu mai putea 

tolera lipsa grănarelor din Transilvania şi ambele ţeri române, 

grănarie atât de folositoare, și pentru purtarea resboiului cu 

Ungaria atât de necesarie ; căci numai Domnul 'Țerei Româ- 

neşti răspundea pe an cam o tonă de aur, 20,000 de oi, 20,000 

de cai, 10,000 de măsuri mari de bucate, tot atâta orz, apot 

unt, miere şi altele. Nu mal puţin era îndatoriți a da și 

cel-alți doi Domni vecini“. Inţeleapta Impărăţie Otomană nu 

putea face deci ca selbaticii de cari vorbeşte Montesquieu 

cari taie pomul pentru ai avea roadele. 

36) Tesaur I, 17.
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Prosperitatea țerilor Române era de mare nevoiăpentru Poar- 

tă. Departe de a căuta să ruineze țara, interesul Porții era de 
a alina suferințile ei, pe cât era prin putinţa Sultanului de a. face 
să se respecte ordinile sale și întru cât puteaii ajunge la urechile 

Impărătești plângerile locuitorilor. După tăierea lui Barnovski 

Vodă „Sultan Murat aii întrebat pe Vizirul: Așezat-aii Domnu 
la Moldova în locul ghiaurului ce a perit?.... Chiamă pre 

ghiaurii ce sunt boierii acelei țeri, şi pre cine ar voi ei să'și a- 

legă Domn, să le hie dat...să nu steieacea țară fără Domn .. 

Chiămând Vizirul pre Costin Postelnicul, ai: zis: Iată că im- 

păratul vă iartă capetele, și sunteţi de acum slobozi, şi să 

mergeţi să vă alegeţi Domn pre cine veți pohti“. 27) Treizeci 
de ani după aceasta, 1663, Sultanul Mehmet IV adresază 

„Domnilor următorul firman, care ajunsese pentru Români ceia 

ce legile lut Eduard Mărturisitorul ajunsese pentru Anglo- 

Saxonii striviți de Cucerirea Normandă. 

„Si se păziască ale patriei noastre așezări din vremea 

lui Mehmet IV-lea“ 28) seriii boierii Moldoveni in Donoşenia 

Moldovenilor cătră Rămnianu Nicolae, solul Rusici, în 27 Fe- 

vruarie 1775. Așezările lui Mehmet IV era dară idealul ţe- 
vrei pe la jumătatea viacului trecut. Punem aci fivmanul îm- 

părătesc pentru ca să se vadă câtă dreptate avea țara. „Aşa 

dară tu numitule Domn (Eustratie Dabija), care ai păzit cu- 

venita supunere (Grigorie Ghika din Muntenia trecuse la,. 

Nemţi) şi ai mângâiat pe locuitorii țerei, implinind și alte 

ordine ale mărirei noastre cu grăbire și sirguință, sperăm că 

27) Letop. ], 629. 
25) (Uricar, VI, 452) D. Hâjdău 

se arată, foarte nedrept pentru D. 
T. Codrescu, editorul Uricarului, 
când numeşte în Arh, (......) aceas- 
tă publicaţie fără nici o valoare şi 
ca cum nu arfi. Pentru noi, tocmai 
fiind că documentele din Uricar sunt 

publicate așa cum le găseşte c- 
ditorul, fără o ideie preconcepută, 
este o garanţie de auțenticitate. 
Drept care punem mare temeiu pe 
ele. Nu înțelegem înse cum s'a pu- 
tut face ca un număr mare de 
documente să fie publicate de 2 
ori. Uricar. ], 452.
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cu înțelepciunea ta, şi acuma te vei uni cu boierii sfetnici 
şi vei arata cătră sermanii locuitori“, ce aii fugit și s'au ascuns, 

mângâere cu tot felul de blândețe, ca săl aduceți la calea 

cea dreaptă, să semene şi să secere de bună voia sa şi cu 

mulțumirea inimei. Iar de acuma înainte ori care din ostașii 

noştrii, sau alții, ar trece în țara voastră ca să supere feme- 

ile, copiii sait lucrurile voastre, si vă, siliți în tot chipul ca 

să se pedopsiască pe tulburători, trimițind Inaltului meu Vi- 

zir numele și descrierea chipului lor. Aşa dară, precum ți 

scriit mii sus, iarăşi "ţi ordon să te unești cu numiții boieri 

şi să întinzi sporul mânei Mele peste acești nefericiți locui- 

tori cari se roagă lui D-zeu de acolo, se află ascunși ca săi 

aduceți șila semnul Impărăţiei mele să fiți supuși“29). Acesta, 

este Sultanul despre care N. Costin scrie: „Boierii cei mari ai 

țerii Moldovei s'aii sfătuit şi îndată aii purces la Țarigrad de 

"şi-aii cerșut Domn de la Poartă dupre obiceiul lor. Şi pre 
pohta lor de acolo li aii dat Domn Sultan Mahmet Impăra- 

tul pe Duca Visternicul“ 30). Nu este' Poarta vinovată dacă 

boierii aii cerut pe un Domn în contra căruia în curând a fost 

țara nevoită să se plingă la Imparăţie. Nenorocirea era însii 

că plingerile țerei tare cu areii puteaii pătrunde pintre pun- 

gile cu bani a lui Duca. Deputaţii erait nevoiți să pândias- 

că ceșirea din Palat a Sultanului şi a'și aprinde rogojint în 

cap pentru a putea atrage atenţia. Impăratului, sau a face 

răvașe de jalobe. „Atunci iarăși bioții pământeni săracii făciaii 

răvaşe de jalobă pârând pre Duca Vodă, şi le lepăda pe 

drum, care răvaşe găsindu-le Turcii le lua şi le ducea la Im- 

păratu; şi ait înțeles Impărăția. cum se jălueşte țara de Duca 

Vodă“. 5!) "Țara, prin urmare era sigură a găsi dreptate la Im- 

păratul când glasul ci putea fi auzit. 

29) Fotino 111,219. 2) Letop. III, 89. 
%0) Letop. II, 5.
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Dacă Moldova ar fi avut fericirea a găsi în Boferimea. 
țerei pe stilpii patriei din viacurile trecute, multe din neferi- 
cirile ce aii căzut asupra ei ar fi fost înlăturate; pentru că în tot 

deauna, Sultanul era gata a asculta plângerile ei. Un esem- 
plu luat din epoca cea mai tristă din istoria noastră ne va 
convinge despre acest adevăr. Era în 1802. Sultanul mazilise pe 
Moruzi și numise Domn pe Constantin Suţul. Boferii însă şi 
Archiereii fugiți în Transilvania de răul Turcilor respund Sul- 
tanului „Că sunt supuși poroncilor, că sunt doritori şi bucu- 
roși a veni la casele lor în țara sa, dar pănă nu li se va 
orândui de cătră Impărăţie Domn pe Constantin Ipsilant, du- 
pă cererea lor, nu vor veni în țară; că Suţul Vodă este om 
rău şi năprasnic, și li este teamă că vor pătimi de el ca și 
de la Muvrogheni... Impăratul aii primit cererea boierilor ; 
iar lui Constantin Suţul "1 veni mazilia“32). Nu Poarta poate 
fi vespunzătoare dacă Boierii și Archierii ati cerut în 1802 
pe Constantin Ipsilant, creatura Ruşilor, după cum predece- 
sorii lor ceruseră Ia finea veacului XVII-lea pe jacaşul Duca. 
Istoria, imparţială este datoare să facă tuturor partea de res- 
pundere, neperzind negreşit nici o dată din vedere greutățile 
timpului și gradul de înțelepciune și inteligență a tuturor 

cari au avut o înrîurire asupra soartei unui popor. Dar pen- 
tru noi cari cercetăm aici raporturile dintre Moldova și Poarta 
în anul 1776, nimic nu ni poate fi mai preţios de cât IIati- 
şeriful pentru pronomiile Moldovei adresat lui Grigorie Al. 

Ghika. Se încheiase pacea de la Cuciue Cainargi. Boierii Mol- 
doveni se consultă şi trimit la Constantinopole pre Enachi 
Cuza Spatarul şi pe Pitarul loan Kirica ca să presinte Sul- 
tanului cererile Boerilor și să'l roage a li da Domn pe Gri- 

gorie Al. Ghika. Sultanul primește cererea Boierilor, numeşte 

pe Domnu! cerut de ţară şi liberează Domnului următorul 

3% 'Tesaur II, 203,
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Hatişerif pentru pronomiile Moldovei, cu data din 1 Noembre 

1774: 

a) „Locuitorii să se bucure de odihna și liniştea lor, și să 
li se impliniaseă cererile lor, plătind numai obicinuitul ha- 

raciii, jar alte încărcări multe puţine ce erai mai înainte de 
vremea oștirei, acelea sai propit și ridicat de istov. b). 

Domnii amîndurora ţerilor să nu se mal scoată, fără cât nu- 

mai se va arata de față şi se va dovedi vre o vină a lor, 

adevărată și cunoscută de toți; de care se cade scoaterea lor, 

c). Haraciul se va aduce în doi ani, prin boleii cari se vor 

trimite. d). S'aii fertat harăciul raelii Moldovei pe doi ani 

de la 6 lulie 1774. e). Turcii în pricinile lor cu locuitorii 

de Domnul Moldovei să se judece; în cas de nemulțemire 

Cadiul din Brăila va da sfîrșit priciner. f). Ascherlii şi alții 

cari întră în Moldova pentru a face reutăți să se trimită la 

cele de aproape Sarhaturi, pentru a fi pedepsiţi. g). Afară 

de neguţitorii ce se vor rindui și se vor număra din fi6-care 

Sarhat, altul să nu fie slobod a întra în Moldova. Acei ne- 

guţitori să, aibă teșcherele de la Zabeții lor, și căpătând cărți 
de la Domn să îmble prin ţară. h). Neguţitoriinu vor put 

face nici un fel de aşezare, saii casă; nici să are, nici să sa-: 

mene, nici să de bani înainte; nu vor av6 volnicie a ținâ 

moșii, ceafilicuri, și a pășuna vite în pămîntul Moldaviei. 

i). Nici întru un chip nu se mulțemește Impărăția mea ca 

Vizirii și Pașii şi oamenii lor să între în Moldova ca să pri- 
cinuiască pagube raelii. lk). Olacile cu trebuincioase trebi 

sa nuși lase drumul, şi să ceie cal mai mulți. 1) Raelile 

Moldovei ce vor merge peste Dunăre pentru negustorie sai 

alte trebi ale lor, Hărăcerii şi alți Zabeţi să nu supere cu 

cereri de haraciii şi ipinge ; nici să trimită oameni de allor 

în Moldova cu pricini că cer raele străine. m). Casabașii 

să nu mai cumpere oi prin oamenii și saigiii lor; ci raelile:
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să nu ascunză oile lor, dar să le vânză cu prețul lor la ne- 

guţitori și gealepi. Domnii să se îngrijască ca să trimată 

multe oi la Țarigrad, nevânzâudu-se în alte părţi. n). Za- 

hareoa Mucaesitii să se propiască; dar raelile să aducă la 

schele mulţime de pâne, roduni și legume, și cu prețul ce 

„se va tîmpla, să le vindă la reizil corăbiilor Capanului, ne- 

dându-le la alte părți. 0). Ori ce sai timplat din pricina 

oștirei mele și ori ce feliii de vine şi greșeli s'aii aratat din 

partea borerilor și a raelilor din țara Munteniască și Moldova 

S'ait iertat și sai uitat. p). Pentru cherestelile trebuitoare 
Cetăţilor Rumeliei, fiind din vechii rînduite a se tăia din 

munții Moldovei, să se plătiască tăiatul şi adusul, scăzind din 

bir. 0). Chelinagăr să nu mai trimită oamenii sei să 

ea vamă de luerurile ce se pogoară la schelea din Galaţi. 

Tr). Sălitra care se lua din Moldova pentru trebuința tara- 

phanalei din Țarigrad să o trimită Domnul la scheli și să o 
scază din haraciii. Indată ce se va lua inștiințare, că cineva din 
Sarhaltii, din prejurul ţerii, vor îndrăzni la vo faptă împo- 

triva datului Nizam, cunoscut și adeverit să fie cum că se 

vor pedepsi“, 33). 

Acest Iatișerif este pentru noi basa raporturilor între 

Moldova şi Poarta Otomană în 1774. Nu dăm acestul act 

mai mare importanță de cât o aii actele internaționale în ge- 

mere.  Espresiune, sinceră poate, a unor idei ce preocupă pe 

„0 putere întrun moment dat, un actinternaţional nu are va- 

loare de cât numai întru câtă vreme aceleași preocupări si- 
lesc pe părțile contractante a fi credincioase actului subscris 

cu atâta solemnitate. El nu mai este de cât o hârtie albă 

în ziua când una din părți a scăpat de împrejurările ce o 

siliai a fi credincioasă angajamentelor luate. Numitul Hati- 
şerif era consecința păcei de la Cuciuc-Cainargi asupra căreia 

33) Uricar VI. 433.
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Dionisie Eclisirhul se esprimă în următorul mod: „dar Ţara 
Româniască și Moldova stai lăsat tară. întru stăpânirea Tur- 
cilor .... . înse cu așezimînt ca “Turcii să nu mai șadă cu 
casele lor în Țara Româniască, nici moșii sai bălți să nu fie 
slobozi a țin, ci numai negustorii să facă, să cumpere cu 
bani ce li va trebui, cu prețul ce se vor pute ajunge cu 
vînzătorii, şi Domnul să fie ales de borerii țerei din pămin- 
teni, din leniia şi neamul domnesc, și arătându'l Impăratului 
săl facă Domn cu ferman după obiceiii şi să domniască 7 
ani în pace, apoi să'l maziliască, şi lar asemine să puie pe 
altul. lar întimplindu-se a face vre o vină mare, atunci și 
cu ştirea Impărăției Rusești, să fie scos și pedepsiti 3%). 

Nenorotirea mare a fost că între Bolerii țerei Moldovei nu s'a 
găsit nici un cap destul de îndrăzneț pentru a se pune în 
fruntea țerei, şi, profitând de avantajele acordate prin nu- 
mitul Hatişerif, să siliască pe 'Turcia a se ține de cuvint. Și 
lucrul ar fi fost ușor cu un Sultan ca Mustafa III, despre 
care F. Laurent (Etudes sur histoire de /humanite XI, p. 
376) zice „le „barbare musulman Vemportait infiniment sur 
la princesse Chrâtienne (Catherine ID, qui Gtait si fire de 

„Sa civilisation. . Moustapha III Gtait un rigide observateur | 
de la loi de Mahomet; il Pobservait dans les relations poli- 
tiques comme dans les relations privâes“, Sub acest Sultan 
Divanul acusat de cătră Ruşi că rescoală pe Tatarii din Cri- 
meia a dat nobilul respuns: „Este cunoscut de cătră toate 
puterile că “Sublima Poartă nu. s'a desonorat nică odată prin 
fapte contrarie făgăduinţilor sale, şi că n'a întrebuințat nică 
odată frauda în angajamentele sale. Ea e constantă şi fer- 
mă în cuvintul dat, fără a se îngriji de consecinţi pe care le 

  

5) Tesaur II, 165. Dionisie fa- In acest act se prevede că Dom- ce confusie cu înaltul hat pentru nii vor fi aleși pe 7 aniete. A se privilegiile ţerei, din 1802 Martie. vede 'Tesaur II, 311. o 

.:
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lasă în voia destinului“, Cât de departe eraii Boierii Moldo- 
veni de înaintașii lor! Cum nu s'a găsit în Moldova un om 

ca Luca Stroici, ca Visternicul Mătieş despre care Ioan Epis- 

copul din Lund, ambasadorul lui Carol Quintul la Curtea Un- 

gariei, scriia stăpânului sei: „In adevăr barbat foarte mo- 

dest, foarte bun și mai ales prudent, și atât de ager în 

trebe ; precum nici că se afla altul în Ungaria“ 25). Respun- 

sul la, această întrebare credem a'l pute găsi în starea inte- 

lectuală din acel timp. Credem că brilianta educaţiune dată 

boferilor de cătră învățații Greci, petrecători prin ţerile ro- 

mâne, aii putut produce ori ce, numai oameni de caractere, 

numai patrioți ageri nu. In ceia ce priveşte folosul ce se 

putea trage pentru naționalitatea română, pentru râdicarea 

Românilor din starea de îngenunchere în care se aflaii, din 

învățătura, dată in Academiile cu profesori Greci, putem a- 

plica acelor învățați străini ceia ce Edgar Quinet %) zicea 

despre Jesuiţi. Să nu uităm că a trebuit să vină Eteria şi 

Domnia păminteană pentru ca „Musele, cum: zice Miron Cos- 

tin, să treacă în calea lor și de asupra pămintului Româ- 

mesc“ 37). A trebuit ca atmosfera să se purifice pentru ca 

să apară cea întăi operă româneasca, Eteria lui Ales. Bel- 

diman, care este un strigăt de indignare în contra Domniei 

"fanariote. | 
Nici odată țara nu fusese - in condițiuni mai bune pen- 

tru a sili pe 'Turcia să se țină în marginea vechielor Capi- 

tulațiuni. Pe lingă interesul material ce avea Poarta de a 

35) Arch. ist. I, 48. 
36) „De lă, apres avoir retran- 

ch6 le but de la science, cet ap- 
pareil de discussions, de thâses, de 
luttes intelectuelles, de combats 
de paroles, qui caractdrisent P6- 
ducation dans Pordre de Jesus, 
Plus ils avaient 0t€ le scrieux ă 

la penste, plus îls conviaient les 
hommes ă cette gymnastiquc, î 
cette oscrime intellectuelle, qui 
couvraient le nâant de la discus- 
sion. Ce n'âtaient que spectacles 
solennites, joâtes d'academies, du- 
els spirituels. 

3) Arch, ist. [, 161.
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ocroti aceste două țeri care eraii, ca niște Ciimări pliie cu 
de toate Impărăţiei spre folos“ 58) cum - scriia. Vodă Moruz 

Porții, când stăruia ca să nu se de țerile Rușilor. (în schim- 

bul ajutorului în contra lui Napoleon Bonaparte în timpul 

- Espediţiei din Egipt); Poarta era nevoită să li. facă toate 

concesiunile, pentru a ţine în credință două țeri, care eraii 

bulevardul "Turciei, în contra vrăjmaşilor de la Nord. Soco- 

tim de prisos a mai arata importanța țerilor Române pen- 

tru conservarea Imperiului Otoman. Multmai înainte de Res- 

boiul de Crimeia, Turcii şi Europa se convinseseră că ţerile 

moastre erai „Bulevardul“ Europei în contra primejdiilor. ce 

o amenința de la Nord. In viacul trecut numai Poarta Oto-. 

mană a protestat când cu Impărțirea Poloniei. Numai Diva- 
nul turcesc a avut însemnata onoare de a nu se lăsa amăgit 

de protestările ipocrite ale celor trei Curți Creştine, care pre- 

zentaii sfășierea nobilei naţiuni ca un act de „libertate a 
conștiinței“ și. de „ocrotire a libertăţilor polonese“. Este de 
ajuns a aminti numai că în curs de 50 de ani, Rusia şi a 

sleit o mare parte din forțele sale în lupte crîncene pentru 

cuprinderea cetăților din Moldova şi Muntenia; că Suvarof 
„neînvinsul“ a purtat numele de „Rimninskii“ în urma, vic- 

toriei câştigată la Rimnic, şi că un regiment din Garda Im- 

perială rusă poartă şi astăzi numele de „Ismailinskii“ în a- 
mintirea, sângeroaselor lupte purtate sub zidurile Smeilului, 

Primejdia fiind evidentă pentru Poartă, ţerile româneşti pu- 

teaii smulge multe concesiuni; din nefericire, boterii țerei nu 

eraii în stare a pricepe nouele condițiuni ce se făcuseră de 

câţi-va ani țerilor. Ei nu înțelegeaii puterea Rusiei; când” 
aii înțeles, încrederea în eaa fost așa de mare că, în loc de 

38) 'Tesaur II, 129.
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a profita de situațiunea admirabilă a țerei, cea mai mare do- 
Tinţă a lor a fost a cere să fie anecsați la puternica Impiră- 
ție pravoslavnică. Nu întră în intenția noastră a ne ocupa 
de resboiul care sa sfărșit prin pacea de la Cuciuc-Cainargi. 
Pentru mersul resboiului, pentru corespondenţa avută cu Ga- 
liţin şi pentru cererile adresate Impărătesei Ecaterina II tri- 
mitem pe cetitonă la opera D. A. D.Xenopolu, „Resboaiele 
dintre Ruși și Turci“ 59). Noi ne mulțemim a spune că a 
fost o fericire pentru ţară că vitezele armatei Otomane ati fi- 

cut. de nu s'aii îndeplinit cererile Boierilor Moldoveni de „a 
fi un general cu oști pentru paza ţerei, care să trimită ln 
Visteria Impărătiască dăjdiile ţerei,“ nici ale Boierilor Mun- 
teni cari cereaii ca „Ţara noastră să se facă tot una cu epar- 

hiile ce stapâneşte pre puternica Impărăţie a Rusiei,“ şi ca 

„Să se așeze în țara noastră legile și rinduelile Rusiei pe de- 

plin“ 0). Cu mare dreptate D. Cogălnicianu zicea în 1843 

despre epoca care ne ocupă: „O aristocrație ienorantă, spri- 
jinită de Poartă și de Cler, pe de o parte ţine în lanţuri un 
popor de mai mult de două milioane oameni, iar pe de alta 
se face stavilă chiar binelui ce unii din Domnii fanarioți 
vroesc a face; driturile ţerei, care din care se sileşte să le 
vîndă mai cu preț și mai degrabă; isvoarele de înavuţire - 
publică se întrebuințază numai în folosul unor familii privi- 
legiate“ 41). Moldova fiind lipsită de fiveștii sei apărători, 

soarta ei atirna de la şansele resboaielor dintre Turci cu cele 

3) Resboaiele dintre Turci şi DI. D. A. Sturza în Convorbiri li- 
Ruși 2 vol. in 8 laşi, 1880. Co- terare, 
respondența urmată între ţară şi 4% Xenopolu op.cit. 1 85, 87. 
Ecaterina I-a sa publicat în Ar- 15 Cuvint introductiv, Letop. 
chiva Românească a D-lui M. Co- 1, XXĂVII. ” 
gălniceanu, și s'a complectat de
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două mari putesi creștine, saii de la buna voința Porții Oto-. 
mane, bună voință care nici odată nu i a lipsit. | 

Credem că, în definitiv, raporturile Moldovei cu Poarta. 
Otomană, nu eraii așa de rele, după cum sar păr la prima 
vedere. Suferinţile țerei eraii mari și umilirea Domnilor 
nu se poate nega. Dar birurile cele mari, greutățile cășunate 
cu trecerea armatelor Impărăteşti, apăsările 'Turcilor așezați 
în țară nu trebuie să ne facă a uita, că esistenţa aproape in- 
dependentă a Moldovei se datorește numai legăturilor strînse 
în care ait fost cu Poarta otomană care, credincioasă vechie- 
lor noastre Capitulațiuni, a căutat pururea a ne scăpa de 
vecini. La pacea de la Carlovitz, la Cuciuc-Cainargi, în toate 
ocasiunile grele pentru Impărăția Turcească, Divanul, când era 
vorbă de cedarea Principatelor, sait a unei părți din terito- 
riul lor, a opus în tot d'auna argumentul, că nu poate să le 
d6 pentru că nu sunt ţeri cucerite cu armele ; că nu fac parte 
integrantă din Imperiul Otoman ; că sunt „podane“ cum zice 
Miron Costin. Moldova a pierdut Bucovina, dar Știm în ce 
anume împrejurări. De abia scăpată din resboiul cu Rusia, 
Poarta se afla în imposibilitate a, se opune Austriei, care o- 
cupase această provinție cu complicitatea Rusiei şi a Prusiei, 
Se. ştie că. prima ideiă a ocupărei Bucovinei a plecat de la Fre- 
deric Cel Mare al Prusiei. Ni s'a răpit Basarabia de cătră 
Ruși; dar aceasta în urma trădăret dragomanului D. Moruzi, 
care "şi a luat plata sa. Putem jăli vecinie pierderea aces- 
tor fiice ale Moldovei; dar să nu uităm că nici întrun cas 
nu putem acusa pe Divanul Turcesc. Mulţemită legăturilor 
cu Poarta am remas ceia ce suntem ; și dacă simțim o da- 
torie naţională a întreține în inimile generațiunilor viitoare 
simțul patriotic; dacă credem că copii de mici trebuie să 
înveţe prin scoale cântece patriotice, apoi adevârul istoric 
trebuie să ne facă a nu mai lăsa să se perpetueze le-
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genda „Turcului Păgân“ și a „Românului Creştin“, legendă 

care, bună poate pentru a justifica participarea noastră 

la resbolul din 1877—78, este desminţită atât prin politica 

tradițională a celor mai însemnați Domni şi Boierii ai noştri 
cât şi prin proverbele Poporului Românese. 

DD O



ş, 2, 

Fanarioţii. 

Un mare amic al Românilor, Edgar Quinet, vorbind 
despre Fanarioţi a zis: „Acest guvern din Fanar este sin- 
gurul care n'a fost apărat de nimine, singurul care n'a fost 
„reabilitat, singurul care a fost blestemat de toţi, singurul de 
care nu îndrăznesc să vorbiască nici chiar acei cari trăiesc 
din moștenirea lui, —şi dacă cineva pintre noi ar simţi o vie 
mâncărime de sofisme, cred că n'ar ave nimic de făcut mai 
bine de cât a o aplică acestui subiect“ 1). Se pare că ana- 
thema aruncată de marele scriitor a avut de efect a împe- 
deca multă vreme ori ce studie asupra Epocei fanariote. Cu 
zece ani în urmă, Consiliul Scolar al Seminariului Veniamiu, 
făcându-ni onoare a ne însărcina cu ţinerea unui Discurs 
pentru serbătoarea Seminariului, ocupându-ne de Epoca a- 
ceasta, ziceam: „nu e bine a se alege câți-va Domni din o 
perioadă a Istoriei naţionale și a face din ci țapul emisar 
însărcinat cu toate păcatele lui Israil“. Perioadă de umilin- 

1). Oeuvres Complâtes de Edgar Quinet, VI, 86.
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ță, națională, desarmarea ţerei, persecuțiunea Boierimei pă- 

mîntene, întunericul respîndit asupra neamului românesc ; âtă 

cuvintele care se aplică de ordinar acestei perioade în căr- 

țile de scoală, și pretutindine. Am văzut autori cari li re- 

fusă titlul de Domni; pe când alții li fac graţie de a'i trece 
cu vederea. Acest chip de a face Istoria ni se pare nepo- 

trivit cu misiunea ce trebuie să o aibă în educaţiunea naţi- 

onală această importantă ştiinţă. Nu făcend din timpurile 
anterioare anului 1714 un ideal, vom pute arăta poporului: 

românesc adevăratul seii trecut; şi nu blestămând un viac din 

Istoria noastră vom contribui la ridicarea conştiinţei naţionale. 
Din norocire Viacul XVIII-le al nostru a început a se studia 

întrun chip mal nepărtinitor. Documentele Ilurmuzaki, acele 

nu mai puțin importante adunate de D. Odobescu, studiile 

făcute asupra scoalelor în viacul trecut, cercetările D. V. 

Urechiă, vor arunca credem o lumină viuă asupra acestei 

epoce atât de necunoscută. Ocupându-ne cu starea Moldovei 

cătră anul 1776, nu avem a ne ocupa de Domniile fanariote ; 

de și, după opiniunea admisă, s'ar păr€ că suntem în mijlo- 

cul acestei epoce. 

Nu am înţeles nici odată, pentru ce Istoricii noștri pun 

anul 1711, fuga lui D. Cantemir, saii 1714, tăiarea lui Stefan 

Cantacuzino ca începutul perioadei fanariote. Un an luat ca 

începutul unei noue perioade trebuie să însemne sfârșitul 

unei stii de lucruri anterioară, bună sait rea, și începutul 

unei noue evoluțiuni în mersul unui popor). 

Pentru noi anii de mai sus nu întrunesc această condițiune. 
„Nicolae Mavrocordat domnise în Moldova înainte de 1711. Mult 

*) Pentru aceasta nu putem curești, 1866). D-sa pune regnul 
de cât să aprobăm din toată îni- lui Mihai Viteazul ca începutul 
ma, noua divisiune introdusă, în Is- unei noue perioade care ţine pă- 
toria noastră de câtră D. Gr. C. nă la 1882, : 
Tocilescu. (Istoria Românilor, Bu-
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mai înainte fusese Domn Italianul Gaspar Graţian, care nu 
știia nici o vorbă românească „care lucru nu poate.fi mai grei 

când nu ştie Domnul limba ţerei“ zice Miron Costin. Mult mai îna- 

inte de 1716 domniseră Arniuţii George şi Grigorie Ghica; 

de asemine George și fiul seii Constantin Duca. Grecii furnicaii 
în amindouă Principatele înainte de acel ani; ba în așa mare 

număr că Românii fuseseră nevoiţi a se revolta, în Moldova 

și în Muntenia în 1633, pentru a scăpa de Greci. Ceia ce nu 

se va întimpla nici odată în Veacul XVIII-le pănă în 1776. 

Nu pentru că Românii nu s'ar fi putut revolta ; ci pentru că 

nici odată n'aii cuprins Grecii toate dregătoriile ţerei, cum 

aii făcut d. e. sub Leon Stefan în Muntenia și sub Alexandru 
Iliaș în Moldova. .O singură dată, în 1749, sub Constantin 

Cehan Racoviţă, un Român neaoş, Miniştrii Greci „se apu- 
caseră de mare înfruntare boierilor și pământenilor. .. dar... 

aii început boierii a se pune la cale zicând: „Trebuie pe 

Greci săi gonim de aice, căci n'aii gând bun, nici asupra 

noastră, nici asupra săracilor, și vor să ne desbrace .făr de 

voia noastră“ 2). Boierii părăsesc țara; ear Vodă. este ne- 

voit să goniască pe Greci la "Țarigrad. La întoarcere, „nu 

putem scrie câtă bucurie aii avut Domnul de venirea, lore. 

Pentru ca să arătăm că anul 1711 nu se poate lua ca 

începutul erei fanariote, punem aci numele Domnilor de la 

începutul viacului pănă la 1776, arătând și numele Boterilor 

cari compuneaii Divanul lor. Se va vede că nu toți Domnii 

sunt fanarioți ; că nu poate fi vorbă de persecuțiunea siste- 

matică a boierimei pămîntene şi că Moldova nu se afla de 
loc în condițiuni mai grele de cât se afla înainte de 1711. 

“ a). De la 1700—1716 aii domnit în Moldova următorii 
Domni: | 

2), Ietop. II]. 228. 230.
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Constantin Duca, IL oară (1700). Mihail Racoviţă 1 (1703). 

Antioh Cantemir II (1705) . Mihail Racoviţă II (1707). 

Nicolae Mavrocordat I (1710).  D. Cantemir (1711). 

N. Mavrocordat II (1712). Mihail Racoviţă III (1716). 

Sub toți aceşti Domni ţara a fost guvernată prin sfă- 
tuirea următorilor Boieri: 
Ioan Buhuş. 

Antioh Jora. 

Neculai Costin. 

Vel Log. sub C. Duca, sub Antioh Cantemir 3), 

sub N. Mavrocordat *) Hatman în a, doua Dom- 

nie a acestuia 5). 

Vel Log. sub Mihai Racoviţă 6), sub Antioh 

Cantemir, sub M. Racoviţă 7), Hatman sub N. 

Mavrocordat 8), sub D. Cantemir 3), Vel Log. 

în a doua, Domnie a lui N. Mavrocordat după 

„moartea lui N. Costin 10). 

Hatman sub C. Duca 11), Vel Vorn. ţara sus 

sub Antioh Cantemir, Vor. țara jos sub N. 

Mavrocordat !2), Vel Log.sub D. Cantemir 15), 

Vel Log. sub N. Mavrocordat II 14). 

Dumitraşcu Mitre. V. Vorm. ţara jos sub C. Duca 11!5, sub 

Iordaki Rusăt. 

“Lupul Bogdan. 

  

3). Letop. 
€). Letop. 
5). Letop. 
6). Letop. 

„7, Letop. 
*). Letop. 
%). Letop. 

29), Letop. 
35). Letop, 

II. 282, 11). Letop. II. 325. 
IL. 326. 13), Letop. IL. 333. 
1. 190. 14), Letop. Il. 376. 
]]. 308. 15), Letop. IL. 297. 
TI. 318. 15), Letop. Il. 282, 
II. 89. 17). Letop. Îl. 308. 
II. 333, :5), Letop. ]l. 282. 
II. 190. 19), Letop. 1]. 308. 
II 2), Letop. ]l. 282. 

Antioh Cantemir 15). 

V. Vornic țara jos sub M. Racoviţă 1), Ve] 
Vist. sub Antioh Cantemir 15). 

V. Vor. ţara sus sub M. Racoviţă 11%), Hat- 

„man sub Antioh Cantemir 1120). 

„297.
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Lupul Costachi. Hatman sub M. Racoviță 125, Vel Vornie 

Ilie Catargiu. 

Ioan Neculcea. 

Ioan Paladi. 

Ioan 

21), 

). Letop. Il. 
). Letop. Il. 

„ Letop. ll. 
). Letop. Il. 

Letop. ll. 
. Lictop. II. 

22 

23 

21) 

25 

26), 

27) 

25), 

15), 

Sturza. 

țara jos sub Antioh Cantemir II; sub M. 
Racoviţă 1122, sub D. Cantemir?3), sub N: 
Mavrocordat 1124), V. Vornic ţerei jos sub! 
M. Racoviţă 11125). 
Spatar Mare sub N. Mavrocordat 26), V. Vist, 
sub D. Cantemir 2), V. Vornie ţara sus sub 
N. Mavrocordat 1125), V. Logofăt sub M. Ra- 
coviță III 29), 

Spatar mare sub Antioh Cantemir II, sub 
D. Cantemir şapoi Hatman în locul lui An- 
tioh Jora 5), V. Vornic țara, sus sub Grigore 
Ghica II (1735). 
V. Visternic sub M:; Racoviţă 13, înlocuit 
sub Antioh Cantemir prin Lupul Colivarul 
„de neam prost ; nu li era boierilor mazilt 
cu cinste să meargă la gazda lui“, V. Vist, 
“sub M. Racoviţă 1132, V. Spatar sub Necul. 
Mavrocordat 1133), V. Spatar sub M. Raco- 
viță 1135). 
V. Stolnic sub Antioh Cantemir II, Vornic 
Mare ţara sus sub N. Mavrocordat 135), sub 
D. Cantemir %), sub NM. Racoviţă III 37), 

Cu boierii mai mici găsim în această epocă po: Pavel 
Ciocârlan, Cuza, Gavril Miclescu, Savin Smucilă, Ioan Bal, 
Grigorie Jora, şi pe alții 

Letop. li. 

Letop. l. 
Letop, II. 

318. 
39), Letop. Il. 333, 
31), Letop. Il. 308. 333. 32). Letop, Il. 318. 190. 33). Letop. Il, 376. 

387 - 34). Letop. Il. 387. 
305, - 2%). Letop. Il. 325, 

, 36). Letop. 1. 333. 
190. . 32). Letop. ]l. 387, 
387,
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- Singurele nume străine ce întimpinăm sunt: 

Panaiotaki Morona, Postelnic sub C. Duca 1158). 

Ramadan, Postelnic sub N. Mavrocordat 5%) 

Macsut, Postelnic sub Antioh Cantemir ÎI. 

Spraioti Dracomana sub D. Cantemir 49). 
Constantin Ipsilant ub M. Racoviţă IIL4), 

Se înţelege uşor pentru ce Marele Postelnic, organul 

Domnului față cu Poarta şi cu țerile megieșe, era străin. EI 

trebuia să fie iniţiat în politica de pe atunce, să fie în re- 

laţiuni bune cu Grecii din Constantinopole și, pe lângă toate 

aceste calități, trebuia să întruniască pe cea, mai principală: 

discrețiunea. Fără legături cu țara, numai înteresele lui Vodă 

erait interesele lui. 

Pe lângă funcțiunea de Postelnic Mare, mai întimpinăm 

încă multe nume străine în Comișia cea mare. Marele Comis 

fiind Mareșalul Curţii de pe acel timp, această funcţiune ur- 

ma, să fie încredințată de drept la Greci Țarigradeni, în cu- 

vent cu eticheta otomană şi europeană, singurii cari erai în 

stare a primi cu oare care distincţiune pe străinii ce visitaii 

Curtea Domnească. Pe lângă aceasta el aveaii însărcinare a 

întreține oare care măreție la Curte. Așa ni putem esplica 

numele Comișilor: Cerkez, Hrisoverghi și Hurmuzaki. 

Capichihaiele a ţerei la Constantinopole eraii de asemine de 

multă vreme dintre Greci. Socrul lui Mihaii Viteazul, Iane Vis- 

tierul, fusese în această calitate la Constantinopole. In Via- 

cul XVIII-le găsim pe: Ramadan, Guliano, Stavaraki, Arapaki 

Vlasto, Antiohi Genetul, Drăceștii (Suţeștii), etc. Socotim de 

prisos a mai spune pentru ce se luaii Capichihaielele pintre 

Greci. 

b) Dela 1716—1776 aii domnit în Moldova: 

35), Letop. Il. 297. 40), Letop. Îl. 333. . 
2%). Letop. ]l. 376; II, 325. 1%). Letop, ll. 387.
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Mihail Racoviţă, 1716—1727. Mateiu Ghica: 1753—1756. 
Grigorie Ghica 1 1721—1733. C: Racoviţă II 1756—1757, 
Const Mavrocordat 1 1733—1735. Scarlat Ghica 1757—1758. 
Grigorie Ghica II 1735—1741. Ioan Calimah?) 1758—1761. 
Const. Mavrocordat 11 1741—144. Grig. Calimah 1761—1764. 
I. Mavrocordat 1744—1747, Grig. A. Ghica 1764—1766. 
Gr. Ghica III 1747—1748, Gr. Calimah II 1766—1769. 
C. Mavrocordat III 1748—1749. 0. Mavrocordat IV 1769. 
0. Racoviţă 1 1749—1753. Gr. A. Ghica IL. 1775—1777 15), 

Din lista de mai sus se vede lămurit cum la tronul 
Moldovei, de la 1716—1776, a fost numat un singur străin, 
C. Mavrocordat, al cărui părinte domnise, cum am văzut, îna- 
inte de 1711. Numai după 1776 aii început a veni pe tronul 
țerilor române adevărații Fanarioți, ca Nicolae Mavrogheni, 
ostrovean de la Paros „când nici a grăi grecește saii tur- 
ceşte bine nu ştiia, românește nu era în viața lui cu putință 
ca să înveţe, om prost şi la fire şi la simțire și la gândire“ 
despre care Enachi Văcărescu adaoge (Tesaur II, 293) „Ce 
să, povestesc faptele şi lucrările acestuia, fiindu'mi şi ruşine 
să. le ieaii în condei“ ; figură de Fanariot. imortalisată, prin 

  

12, „Acest Domn a fost din 
părinţi fecior lui Teodor ('almă- 
şul, carele a fost din mazilii cci 
de jos; patria lui aii fost din ţi- 
nutul Orheiului“, Letop. II. 183. 
D. Xenopol (Istoria Românilor p. 
153), pare a se îindoi despre Ro- 
mânitatea lui Ioan Calimah. Las 
că Ioan Canta, care afirmă accas= 
ta, era contemporan; dar româ- 
nitatea familiei Calimah se poate 
confirma prin cele cezice D.Ge- 
orge Sion, în nota de la pag, 37. 
tomul Îl], din Istoria Daciei de 
Fotino. „În Moldova, întru adevăr, 
a esistat o veche familie Călmuș, 
din ale căreia rimuri mai sunt 
încă căţiva moșneni în Bucovina... 

Din Calimah, staii tras Scarlat 
Calimah, ce a fost ca Domn Grec 
in Moldova. Tatăl meii *mi Spu- 
nea, că de două ori pe an veniait 
moşuenii țerani din Bucovina de 
vedeai pe Domnul Calimah ; şi 
acesta, fără a se ruşina, îi tră- 
ta ca pe'rude și "i recomenda 

„boierilor țerei“. Mitropolitul Ga- 
vriil, fratele lui Calimah, n'a fost 
nici odată considerat în Biserica 
noastră ca Mitropolit Grec, 

*3), Lista Domnilor am luato 
din A. D. Xenupolii: Istoria Ro- 
mânilor pentru Gimnasii şi Licee, 
Iaşi. 1866.
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portretul făcut de mână de maistru de cătră D. Ion Ghica 

în „Convorbiri Economice“. , 

Lista Boterilor cari aii alcătuit Divanul domnesc în tot 

acest timp va întări ceia ce am afirmat mai sus, că funcțiile 

înalte ale ţerei erai tot în mâna pămintenilor. 
Sandu Sturza.  V. Stolnic sub D. Cantemir *%), V. Spatar sub 

Gr. Ghica 1%5), în urmă Hatman, Vorn. mare 

țara jos sub C. Mavrocordat I, Vel Logofăt sub 

| C. Mavrocordat II, sub Grigorie Ghica III 48). 

Iordaki Cantacu- Vel Comis sub M. Racoviţă IIL:1), Vel Ban 
zino Deleanul. sub Grigorie Ghica 145), Vornic mare ţara 

sus sub C. Mavrocordat I, ţara de jos sub 

Gr. Ghica 11%%), sub C. Mavrocordat 1150), 

Vel Logof. sub C. Racoviţă 51). 
Darie Donici.  V. Vist, sub N. Mavrocordat II 52), V. Von. 

țara jos sub Grig. Ghica 153). 

Costaki Razul. V. Spatar sub Grigorie Ghica 15), V. 

Vist. sub Grig. Ghica 1155), V. Vormic ţara 

jos sub C. Mavrocordat 1155), sub Grigore 

Ghica Ii 57), sub C. Mavrocordat III 58), Ilat- 

man sub C. Racoviţă 5), Vornic tot atunti, 
Hatman sub Mateiii Ghica 60). 

Gavril Miclescu. Logofăt mare sub N. Mavrocordat II $!), sub 
Grigorie Ghica 152). 

4). Letop, IL. 333. 55). 1, 11. 495. 
45). Letop. II. 407, 55). LI. 117. 
35). Letop. III. 217. 5%), LI. 217 
17). Letop. II. 387. 55). L. Îl. 219. 
4%), Letop III. 150. 59. L, Il]. 230, 
49). Letop. II. 425, 60). L, [Il], 235. Intru aceustă 
50). Letop. II. 177. domnie (1753) sai săvârșit doi 
51), Letop. II. 226. Călugărit boieri mari, carii putem să zicem 

după Domnia “lui Cehan. „lira stilpi a ţerci, bătrâni și vrednici 
„camcăitcă se călugărise“. [1].239. de laudă, Sandul Sturza, Logofăt 

5), Letop. ÎI. 190. mare și Razu Costachi Iatman.” 
53), Letop. II. 407. e), 'L, 1. 190. 
5%, L 11. 407, 62), L, 11. 407,
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Ioan Bogdan. Vel Stolnie sub C. Mavrocordat II, Iatman 

sub C. Mavrocordat [II 53) Vornic țara sus sub 
C. Racoviţă 64), Vornie țara jos sub Mateiit 
Ghica 55), V. Logofăt sub C. Racoviţă II 66), 
sub Scarlat Gr. Ghica 7), sub 1. Calimah 68), 

Toader Paladi. Visternic sub Grigore Ghica 6%) sub C. Ma- 
vrocordat I, sub C. Mavrocordat II 10), Pos- 
telnic sub C. Mavrocordat III71), Vist. sub 
C. Racoviţă 72), Hatman sub acelaș Domn 75). 

In alte funcțiuni găsim în această epocă pe următorii 
boieri: Constantin Costalki, Constantin Roset, Radu Racoviţă, 
Ioan Sturza, Iordaki şi Lupul Balș, Filip Catargiu, ete. 

Postelnicia cea mare şi Comișia o găsim tot în mânt 
| străine, cum am observat în perioada precedentă. Astfeliii 
întălnim pe: 

C. Ipsilante, Postelnie sub Grigorie Ghica. 14), 
Adămiţă, cumnat lui C. Mavrocordat, 
Enaki Chrisosculeu, Postelnic sub Grigore Ghica III î5) 
Iordaki Genetu, Postelnic sub C. Racoviţă 16), 
Ales. şi N. Dracu (Suţul) sub Mateii Ghica 1%), sub 

Scarlat Ghica. | 
“Lascaraki Genetu, sub C. Racoviţă II 7), 
Iordaki Balasaki, sub Gr. A. Ghica 79), 
Iară Comişii mari aii fost: Vlasto, Aristarh, Iiriţa Dra- 

cul (Suţul), Popazolu, Moruz sub Scarlat Ghica 80), şi alții. 
Rar dintre Moldoveni. 

  

s5). L. 1. 219. 22), L. 1. 230, 55. L IUL. 226: 13). L II. 226. e). Le IL. 235, 14). L IL. 407. 
ea [E pe 297. ze E UL 27. 9) L. III. 244, 27). LI. 235. 5). IL. Îl. 407; 111. 150, 16). L |. 237. 20). L, Dl. 177. 5). T,. IL. 261. 15). L. Ul, 219. 20). L. Ul. 240.
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Dăm în sfârșit numele Boierilor Moldoveni, cari aii sub- 

scris Cartea scrisă din partea Obştiei și trimisă la Impără- 

teasa Ecaterina II, în 1769. 

Lupul Balş V. Logofăt, Vasile Rosăt Pah. 

Ioan Sturza Al. Neculce Pah. IN 

Const. Rosăt | Vomici. Lupul Costaki Pah. 

Tordalki Canta Spat. Const. Paladi Pal. 

Ioan Caata Vist, G. Sturza Pah. 

Vasile Razu Hatman. Iord. Balş Pah. 
Const, Sturza Vist. : Grig. Crupenschi Pal, 

Const. Conaki Spat. Manolaki Canta Stoln. 

Ioan Canta Spat. lanaki Canta Stoln. 

N. Rosăt Ban. Vasile Balș Stoln. 
Ioan Canta Stoln. 

Janaki Hrisoverghi Stol. 

G. Beldimân Stoln, 

Ioan Rășecan Stoln. 
Ioan Paladi Biv Vel Log. și Ianacachi Milo Biv Vel Spa- 

tar ait fost trimiși la Petersburg; se rîndui-se se margă Și 

Logof. Lupu Balș, dar aii rămas de mait mers fiind foarte 

bătrân 81). 
Să ni se ferte umânuntele în care am îutrat pentru a 

întări ceia ce am zis la începutul acestui $: ci boierimea pă- 

minteană a avut în tot d6una parte la guvernarea erei în tim- 

pul epocei zisă fanariotă ; se înţelege, în marginele și cu in- 

fluența ce puteaii avea Boierii sub vechia noastră organisare. 
Cel care sa ocupat cât de puţin cu trecutul Mol- 

dovei, n'a scapat din vedere faptul că: -Vechiele familii 

boierești Moldovene, aii dispărut aproape toate cătră finele 

Veacului XVII și ai fost înlocuite prin familii noue. Mateiii 

31). Archiva Românească, .
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Ghica, în Așezemintul pentru lefile boterilor dat în 23 Noem- 
bre 1154, pare a ni arăta causele acestei căderi. „Căci cei 
mai mulți din col ce aii fost socotiți și s'aii aflat la bolerii, 
după datoria lor ce li sati căzut şi trebuința curţii dom- 
neşti, să caute poroncile,.. li aii pricinuit mare nevole ȘiX 
ai supus datoriilor... Şi rămâind casele lor serace și însăr- 
cinate și cu datoriile, aii căzut multe neamuri vechi și nici 
Sai mal ridicate *2), Vodă ar voi să ni spună că vechile nca- 
muri boierești aii căzut din pricina traiului la Curte și din 
pricină că "Și au neglijat gospodăria lor câmpenească. Lucrul 
este foarte probabil. Ubia dintre Domni ait putut să între- 
Duinţeze această tactică prin care, în multe țeri, s'a înmuiat 
cerbicia nobilimei. Dar aceasta a, trebuit să se facă într'o c- 
pocă relativ posterioară. Pentru timpurile mai vechi, pentru. 
boierimea deprinsă pe atunci a lua armele la cea mai: mică: 
nemulțumire" în contra, Domnilor, aceştia trebuiaii se găsin. 
scă mijloace mai energice: uciderile, urgisirea de la Curte şi rî- 
dicarea boierilor de starea a doua, doritori de a, lua locul vechilor 
familii. Uneltele pentru ajungerea acestor planuri eraă giisite, 

Grecii din Constantinopole, înlesnind Domnilor calea 
de a ajunge la tron, li puteai înlesni și mijloacele de a 
put guverna. Nu dar de la 1711 începe ruinarea  Bote- 
rimei pămîntene; ci cu un secol mai înainte. Pentru a- 
ceasta avem un martor prețios. Părintele Vlădica Mateiii 
Mireon, subscrie o carte de judecată pe timpul lui Alexandru 
Iliaș Voevod, 1617.82). In poemul sei Iesegiz ză zază Owpuga- 
Bia/izv sehecdevzuy 34), Gtă ce spune despre Radu Mihnea din 
Muntenia și Stefan Tomșa din Moldova, cari aii domnit la 
începutul Veacului XVII-le şi sunt vestiți prin cruzimile lor: 
„Radu Mihnea puse de li tăiară capetele Boierilor; să nu 

  

3). Uricar, Il, 267, 5). Tipărită în Veneţia 1785, *). Tesaur, |, 384 nota. tradusă în Tesaur, 1. -
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mai despreţuiască pre Greci, ci să”! respecte şi săi iubiască 

ca pe un niam sfint, bine cuvîntat, bine credincios și de toți 

onorat; căci Grecii dederă lumei filosofia, literile, arţile și 

teologia ; credința creştinească ei o primiră şi o respîndiră la 

toate popoarele ; ei v'aii botezat în legea ortodocsă,;. și acu- 

ma săi ucideți, nu! păcat de D-zeit ? Dar şi vol, boieri Greci, 

căți vă aflaţi la Curte, și căți vă neguţitoriți, luaţi aminte și 

vă feriți de nedreptate ; nu supăraţi pre Români prin nesă- 

turata voastră lăcomie ; nu sugeți pre săracul, că D-zeii e în 

ceviuri şi ochiul seii este deschis asupra voastră ; nu vă bu- 

curați la strînsura Românului, că D-zeii are ochi mulţi, și 

nedreptatea nu poate scăpa nepedepsită de dinsul. Cred că 

tirăniți pre bieţii Români, şi nesăturata voastră lăcomie îi 

face de a av6 o ură neîmpăcată pre Greci, şi nu pot săi vadă nici 

zugrăviți; voi tractați pre Român ca pre un câne; de n'ar 

av6 drept mar striga ; dar fiind că se plâng, ait cuvînt cum 

se vede. Incetaţi dară, părăsiţi-vă de nedreptăți, ca să nu vă 

pedepsiască D-zeit cu pedeapsa de veci. Bieţii Români ne 

nutresc și ne respectă; vrînd ne vrind ni zic Jupâne ; caută 

dar să! iubim și săi onorăm ca pre niște frați al noştri“ 55). 

Mitropolitul Mateiii va găsi un resunet peste 200 ani în Me- 

dicul Zalony. Pana unui Român mar put6 mai bine descrie 

faptele acestor deştinzetori al acelor cari aii dat lumei: filo- 

sofia, literile, arţile şi theologia, de cum aii făcut aceşti doi 

scriitori Greci. | 

Vorbind despre Stefan Tomșa, Mitropolitul Mateiii se 

esprimă în modul următor: 

„Stefan, Domn bun și înțelept, bun. mai ales pentru să- 

racă, dară aspru cătră boieri, pentru că aceștia eraii nedrepți 

câtră sărăcime. Stefan înse ştiu să”! îmblânzască şi săi facă 

miei, tăind din ei, împilândui, luându-li averile și desolându- 

7 95), 'Tesaur, 1, 835—36.
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li casele. Săracii măria pre Impăratul Christos, că nu mal 
era supăraţi de niminea. Pentru mântuirea lui sufletească, Ste- 
fan da vestminte la toate bisericile și mănăstirile ; în jude- 
ciți era nepărtinitor și drept, dară cam furios; aşa înse cum 
era, toţi se temea și tremura de dânsul ; boierii, mari şi mici 
1 numiaii fiară selbatică“ 86), i | 

Faţă cu cuvintele acestor doi scriitori Greci putem si 
ne închipuim de cât amar era cuprinsă inima Vornicului Ioan 
Neculcea, când seriia : | | 

„Aşa socotesc ei cu firea mea această proastă ; când a 
vrea D-zeii să facă să nu hie rugină pe her, şi Turci in Ța- 
Tigrad să nu bhie, şi lupit să nu mânânce oile în lume, atunci 
poate nu vor fi nici Greci in Moldova și in Țara Muntenească, 
nică or fi boieri, nici or putea mânca aceste două țeri cum 
le mânâncă ; iar alt leac n'aă mai remas in condeiul mei să 
mai pomenesc ca să pot gici. Focul 11 stingi, apa o ezeşti 
şi o abaţi pe altă parte, vântul când bate te dai în lături 
întrun adăpost şi te odihneșşti, soarele întră in nouri, noap- 
tea cu întunericul trece, şi se face iar lumină ; iar la Grec 
milă saii omenie, sait dragoste, sait nevicleşug, nici unele de 
aceste nu sunt, sai frica luf D-zei; numa! când nu poate 
să facă răii, se arată cu blândeță ; iar inima și firea tot cât - 
ar putea este să facă răutate“ 87), | . 

Cuvintele lui Necultea se raportă la viacul XVIII-lea ; 
dar noi am văzut din mărturisirea mitropolitului Mateiu că 
ele sunt adevărate şi pentru o sută de ani mat înainte. 

Constatând suferinţile. îndurate de ciitră Moldoveni de 
la Grecii ce veniaii în țară, ni se impune întrebarea: Cum s'a 
făcut ca ei să se așeze în Moldova și să ajungă a împila a- 
tât de mult pe pământeni? Considerăm îmulțirea, Grecilor în 

56). 'Tesaur, I, 338, %). Letop. Il. 253. 
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„Țerile Române ca provenită mat cu samă prin trel cause prin- 
cipale: a) nevoia Domnilor de banii Grecilor din Constanti- 
nopole, şi necesitatea pentru dinşii de a se sluji de Greci, fer- 

tili în iscodirea deosebitelor dări pentru a sătura pe Turci; 
b) credința ferbinte religioasă a Moldovenilor de pe acele 
vremi ; c) încuscrirea familiilor bolerești cu familiile grece. 

In ceia ce priveşte pe Grecii veniţi ca, creditori ai deo- 
sebiţilor Domni în viacul XVI şi XVII-lea, dacă esistenţa lor 
nu se poate nega; dacă istoria ni a conservat urme neperi- 
toare de lăcomia și cruzimea lor în acel timp; ducă nesta- 
bilitatea Domnilor în ţerile române se poate atribui în mare 
parte intrigilor greceşti din Constantinopole; nu este mai 
puţin adevărat că acești lacomi creditori şi miniștri Greci aii 
fost cei mai puţin primejdioși pentru viitorul Moldovei. Ve- 
niți pentru a se înbogăți şi ajungându-și scopul, grație pro- 
tecţiunei Domnilor, ei se retrăgeaii de ordinar. din țară. Ast- 
fel că mat nimine n'a, remas din oamenii de încredere Greci, 
ai lui Stefan Tomșa, Alesandru Iliaș, Vasile Lupu și a altora. 
Acestei categorii de Greci se pot aplica cuvintele Poetului 
Vornic Ales. Beldiman: „M& plec a huli pe acei rej Și în- 
dărăpnici Greci, dar nici de cum tot neamul lor..... Fi mă 
plec a ierta un Grec care .vremelniceşte este aice, și nu % 
pasă de patrie, fiindu'i străină“ 58. In adevăr, cercetările de 

mai sus ni a probat că o singură familie vechiă grecească, 
venită la începutul viacului XVII-le, a remas în Moldova, 
familia Cupăreștilor saii a Cantacuzineştilor, atât de lăudată 
de câtră Cronicarii de la începutul viacului următor, Se ro- 
manizaseră foarte urmașii Cuparului celui bătrân! 

Credinţa Moldovenilor din viacurile trecute a fost de 
asemine una din causele îmulțirei Grecilor în ţară. De la 

2), Letop. Îl, 442.
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căderea Constantinopolei, Bisericile resăritului căzând în mare 
mizerie, cevlavioșii Domni Români socotiati ca o datorie de 
conștiință a veni în ajutorul Sfintelor Locuri. Dl. 7. Burada 
îna sa „Călătorie la muntele Athos,“ publicată în Revista 
pentru Istoriă, Arheologiă etc. dă o mulţime de dovezi 
despre hărăzirile în bani, şi moșii făcute de Domnii Români 
începând de prin viacul XV-lea. Cu timpul moșiile închinate 
aii început a fi administrate de cătră Egumeni Greci cari 
veniaii încunjurați de rudele şi amicii lor. Deja la finele via- 
cului XVII-lea aii sub stăpânirea lor o mulțime de mănăstiri 
Moldovene pintre cele mat însemnate. Un document a lut C. 
Duca ni arată ci în 1693 erai minăstirt închinate numar 
la sf. Mormânt cu Egumeni Greci: Galata, Barnovski, Bâr- 
nova, sf. Sava, Cetăţula, Hlincea, Hadâmbul, Dumbrăviţa, Bis- 
trița, Tazlău, Cașinul, ete. 5%), Din aceste mănăstiri, Patri- 
arhul Ierusalimului Dosotheiii a lăsat în stăpânirea Domnie! : 
Bistrița, Pobrata şi Tazlăul, „fiind că Călugări! Greci s'aii so- 
cotit neputincioşi a, chivernisi mănăstirile de la munte“ 9), 
Dacă amii face lista tuturor mănăstirilor închinate Sf, Locuri 
cu moșiile nenumărate ce posedaii în epoca ce ne ocupă, ne 
am putea face o ideiă despre mulțimea Grecilor, cari sub deo- 
sebite numiri trăiaii pe lângă Egumenii Grect, 

De multă vreme Domni! Români Şi îndreptaseră, privi- 
rile cătră Patriarhiile creștine, așteptând de Ia ele îndreptarea 
legei și organisarea Bisericel, „Radu (Cel mare) trimise de'l 
aduse (pe Patriarhul Nifon) în ţara sa, şi "1 dede toate pre 
mână zicând: Ei să domnesc iar tu să, ne îndreptezi și să 
ne înveți legea lui D-zeii, și să fil tată şi păstor mie şi tu- 
turor oamenilor și solitor oamenilor la D-zeii“ 91), Nu % vor- 
bă, în curând ?1 isgoni din țară, când Patriarhul incepu a fa- 

  

8), Uricar. Il, 92, „2, Arch, Ist, 1, 2, 183, %). Uricar, 1, 98. See
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ce politică, zicându'i: „Pasă să ieși din țara noastă! că vița 
şi traiul şi învățăturile tale noi nu le putem răbda; căstrici 

obiceiurile noastre“. Ceia ce 'ni arată că pietatea Domnilor * 

Români nu putea merge pănă a permite statornicirea în ţe- 

rile române a unei theocraţii. Evlavioși şi darnici, gata a 
veni pururea în ajutorul Bisericei creştine, Domnii vechi se 
arătaii fără “milă, cătră, cei ce nu o meritaii. Sub Bogdan, 

fiul lui Stefan Cel Mare, când Patriarhul Ioachim voise să 

vină din noii în Moldova, Vodă care auzise că Patriarhul sco- 

sese din tron pe Pahomie dând bani la Turci, „n'ati vrut să/l 

primiască, ba nici să vadă; ci aii trimis din miniştrii sei 

să scoată din toată țara Moldovei, ca pre unul care a răpit 

Patriarhia în potriva Canoanelor, Acestea, auzindu-le Patriar- 

hul foarte s'aii întristat și rușinat, și întorcându-și calea, a 
mers în Daloviţi; și acolo bolnăvindu-se, de întristare a mu- 
rit, pentru că n'a putut răbda batjocura cu el făcută“ 2), 

Din nefericire, în epocă de care ne ocupăm, influinţa Bisericei 

grecești este forte mare în țerile române. Patriarhii sunt cei mai 

aprigi susținători a tutulor nelegiuirilor domnești. Ei sunt 

gata, în tot dâuna a da deslegarea lor de blestemele ce ar 

fi căzut asupra Domnilor, pentru birurile legate cu mare afu- 

risenie de Clerul local. De aceia și Domnii, la rindul lor, 

eraii gata a satisface tutulor cererilor Bisericei grece. Sub 

domnia a doua a lui C. Mavrocordat, Kir Parthenie, Patriar- 

hul Ierusalimului, arătând Domnului că Sfintul Mormânt are 

multă datorie, Vodă: „cu sfatul tutulor aii scos pre toată 

ţara câte un ort de fiește care nume, și strîngend o sumă, 
bună de bani, i s'a dat, ajutorându'l și fiește care boier cu 
cele ce li a dat mâna de pe la casele lor“ 92), Pănă acolo a 

mers lăcomia grecească, că aii îndrăznit a vinde și Indulgen- 

ţii, precum mărturisește șincal: „Dositheiii, Patriarhul Ieru- . 

2), Şincai, ll, 116. 93). Letop. LII, 199,
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salimului, și el Grec fiind, carele venise în Ardeal la Brașov, 
cât să ceară milă de la Creștini, cât săi vindă Indulgenţiile 
saii Yertările de păcate ; de care și tatăl mei Ioan Şincai "și 
cumpărase una cu 40 de lei, ca să i se pună pe piept, când 
se va, astruca; dar eii n'am lăsat să i se pună, bine ştiind 

* că darul lui D-zeii nu se poate vinde pe bani“ %4), 
Obiceiul de a'și da boierii fetele după Greci a contribuit 

de asemine a înmulți numărul fainilielor Greceşti în 
Moldova. Acest funest obiceiii a făcut ca multe din proprie- 
tăţile moldovene să, ajungă în mâni străine şi astfel să cadă 
o mulțime de familii vechi, care nu s'aii mai ridicat. Căsăto- 
ria cu 0 pământeancă, dând străinului drepturi politice în ţară, 
şi aceasta pănă sub Regulamentul Organic, Grecii aii tins de 
la început să între în legături de familie cu boterii ; lucru cu 
atât ma! uşor cu cât, faţă cu femeile, el aveai avantajul de 
a întrece cu mult pe simplii tineri boieri Moldoveni, deprinşi 
cu vinatul și armele, dar străini manierelor elegante. Ori cât 
ne am strădănui noi să facem. cunoscut r&ul acesta, obiceiil, cu- 
vintele noastre ar fi palide pe lângă ale Vorniculut Ioan Neculce : 
„Oh! oh! oh! săracă țara Moldovei şi țara Muntenească, cum vă 
petreceţi și vă desmerdaţi cu aceste supărări la aceste . vremi 
cumplite și fără de milă de stăpânii noștri, carii singuri noi 
ți am poftit și ţi am aflat.. Nu ne săturam de ţară, nici de 
măritat fetele după păminteni, ci ziceam cs proști şi săraci 
şi alergaţi la cei străini Greci de % apucaţi care de care să 
fie gineri, câ's cilibil şi bogaţi; şi li dați moșii, şi “ puneţi 
în capul mesei; facă la, ce, am venit, Aceste adevărat că ne 
ai făcut cilibii la toate, cu lacrimi pe obraz, şi cu suspinuri 
la D-zeii strigând; iar altă putere fără a suspina la D-zeii 

3). Sincai Il, 198 adan.1701. . șilor p. 85). -Admiţând că preţu- In 1682 în Moldova un cal bun rile nu diferiaii mult în Ardeal, o sc plătia 12 lei, o vacă cu vițel indulgenţie se cumpăra. cu şepte 5 lei, doi boi 6 lei, (Chron. Ilu- perechi de boi..
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n'aii rămas; Ia priviţi pre ţerile megieșilor cum ţin pre cei 
străini ; li daii de mâncat, iar la sfat saii în capul mesei nui 
pun, nici "1 amestecă; și pentru aceia trăesc prostimea, lor: 
pănă acum necălcată. De 'și daii vre o fată după vre un străin 
pr6 cu grei; dar moşan nu 7] primesc, nici la sfat; şi pita 
ce o mânâncă, cu vărsare de sânge, și cu multă osteneală Şi! 

grije şi slujbe o mânâncă, străinii pintr'alte ţeri“ 95). La not 
pita întreagă o mâncaii străinii, remănînd numai resturi pen- 
tru pământeni. 

Mai toți Grecii cari aii ajuns la Domnie, pănă în epoca 

de care ne ocupăm, aii început prina întra în familiile româ- 

neşti. Vasilie Lupul, Visternic mare pe timpul lui Gaspar 

Vodă 8), Vornic mare sub Alexandru fiul. lui Radu 27), 

însurat întăia, dată cu fata Vornicului Bucioe 95). Duca Vodă, 

Grec de la Rumili, crescut de mic în casa lui Vasilie Vodă 39). 

Visternic sub Dabija Vodă, era ginerile Dafinii Doamnei Da- 

bijoaie 100). C. Duca avea de soţie pe fata Brâncovanului 
Vodă care, auzind de mazilirea bărbatului ei „fiind tânără 

şi desmierdată de tată-seii se bocia în gura mare muntene- 
şte de zicea: Aolio, Aolio, că va pune taica pungă dă pungă 

din Bucureşti pănă în Țarigrad şi zeii nu ne va lăsa așa, şi 
Jar ne vom întoarce cu domnia îndărăpt“ 10). Arbănașul Ge- 
orge Ghica, care fusese neguţitor pănă la Vasilie Lupul, şi 

ajunsese Vornic de țara de jos sub acest Domn, şi Capichi- 

hate a, succesorului seit 192), însoară pe fiul seii Grigore cu 

fata Sturzii Vornicului, nepoata lui Gheorghiţă Stefan Vodă, 

care 1] face Agă din Postelnic 103). C. Mavrocordat a luat în 

căsătorie pe fiica lui C. Rosăt Vornicul „fată fecioară, foarte 

95). Letop. 1l. 442, 10). Letop. ]l. 5. 
%6. Letop. |, 237. , 8), Leto. 1. 280. 
27), Letop, Il. 262. 102), Leto. II, 335. 
9%), Letop. Il. 283. 1), Letop, Il. 337. 
*). Letop. Il. 5.
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frumoasă şi înțeleaptă“ 14). In fine Grigorie Ghica (1727— 
1733) avea de cumnat pe Grecul Vlasto 1%), dar pe fiul seii 
Scărlat Pa insurat cu fiica lui M. Racoviţă 106), care și cl, 
era ginere Arbănașului Dediul 107), 

Dacă pe lingă causele enumerate mai sus vom adăogi 
şi grecizarea țerilor române pe calea intelectuală prin înv&- 
țaţii Greci cari vin prin Sec. XVII-le 18), apoi înţelegem pri- 
cinile decadenții țerilor române și neputința boterimet pă- 
mântene. Domniile vor fi încă pentru multă vreme pământene; 
funcțiunile importante vor fi încredințate încă pentru mult- 
timp boierilor moldoveni; Poarta otomană chiar va fi dispu- 
să să aline suferinţile țerei; dar Moldova, merge spre deca- 
dență pentru că lipitoarea fanariotă, “suge pe fie-care zi tot 
sângele generos, sângele urmașilor lui Stefan Cel Mare. 

104). Letop. 1]. 409, : spune că Călugării Greci din Mo-: 
„195. Letop. Il. 150, . nastirea Treisfetitele an alungat 

16), Letop, Îl. 443. . pe Dascălii aduși de V, Lupu şi 
197). Despre acest Dediu, zice i au înlocuit prin Dascăli aduși 

Cronicarul, că, nu era om în țară din ţara Grecească „cari nici un 
harnic ca dinsul și viteaz pre a- folos pământului nostru nu aduc,“ 
cea vreme. (L. II, 267). (Uricar. III, 279). 

1*%) In 1656 Ghiorghie Stefan ni
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“Domnul. 

Numit de cătră Sultanul, sprijinit de Grecii din Cons- 
tantinopole, sigur de o parte macar din boierit țerei; din - 
momentul ce a sărutat macatul de la fotoliul pe care stă 
Sultanul nevăzut, când “i dă audiență :), Domnul este stăpân 
al ţerei Moldovei și „pomăzanic a lui D-zeii“ cum “i zice 
Neculcea 2). La Galaţi îi iesă Boterimea întru întimpinare ca 
săi sărute mâna, și el poate nici să se uite la Boieri, cum 
a făcut N. Mavrocordat?). La Şanta toată, boierimea, cu Ar- 
hiereii şi Mitropolitul ”1 primesc cu alai, 1 duc la Biserica, 
Sf. Neculai; este uns cu mare ceremonie ; apoi se suie pe 
tronul ţerei în Divanul cel mict); Ba nu ; nu se suie pe tron; 
pentru că alăturea. cu scaunul domnesc, la dreapta, este sca- 
unul lut Skemni-Agasi, care a venit cu firmanul Impărătese, 

„După ce sa cetit firmanul; după ce Skemni-Agasi este îm- 
brăcat în haină de samur; după ce Mitropolitul și toți Boterii 
% aii sărutat mâna; după ce Domnul a, băut cafea cu Skemni- 
Agasi în Spătărie, EI se sule pe tronul țerei. 

- 3). Cantemir, Descrierea Mol- inte la Galaţi, dar nici cu ochii dovei. . asupra lor nu căuta, necum să gră- 2). Letop. 1l. 236. iască cu dinşii, sati să mai între- 3). Letop. Il 45, „Și aii venit be pe cineva un cuvântă, nu ca un Domn ci. ca un leii â- *), Letop. III. 291, supra tutulor, Ieşit?ai boierii îna- o
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Din acest moment el este stăpân peste viaţa, onoarea 
şi averea a milioane de Români. Ori ce ar face el este bun 
făcut. Nici o lege, şi, în lipsă de legi, nică un obicetii învechit nu 
țermurește puterea Domnului. Totul, pănă și starea atmosferică, 
atirnă de la înțelepciunea saii de Ia norocul Domnului. Cine a res- 
foit cât de puțin pe vechii noştri cronicari, a observat cum foa- 
metea, saii bielșugul, sanatatea în țară sait epidemia, se atribuese 
Domnilor. „A fost om cu noroc“ sai „n'a fost cu noroce 
Gtă cuvintele pe care le întimpinăm aproape la fie-care pa- 
gină. Şi să se noteze că aci nu avem a, face cu nişte igno- 
ranți, cari se apucă a scrie cele ce aii văzut în timpul lor. 
Las că cea mai mare parte dintre cronicarii” Moldoveni ai 
fost din cele mai înalte familii şi au ocupat cele mai însem- 
nate funcțiuni în țară, qar scrierile lor.ni probează. că nu 
îndrăzniaii a se apuca de scris fără o serioasă pregătire. 
Urechiă, Costineștii, Neculcea, Enacki Cogălnicianu, citează 
adese ori pe istoricii străini, şi chiar când. nu”! citează, se 
vede că eraii în curent cu cele ce se petreceaii prin țerile 
vecine, şi chiar de multe ori și în ţerile departate, Apoi, 
chipul lor de a scrie ni! arată ca oameni cu îndestulă cul- 
tură, pentru ca să înţeleagă că reua stare a recoltelor nu a- 
tîrnă de la lipsa de noroc a Domnilor, Şi cu toate aceste, 
ei credeaii aceasta. Nu putem să ni esplicăm acest fapt cu- 
rios de cât prin credința sinceră ce aveai ei, că în adevăr 
Domnul este unsul lui D-zeii, care, în mânia sati în dragostea, 
sa, a încredințat guvernămintul ţerei unui Domn fără noroc 
sait unuia foarte norocos ! „Mai toți Domni! sunt buni“ zice Ne- 
culcea 5). Gaspar Vodă era decis să omoare o samă de bo- | 
feri ; a încercat să otrăviască pe Vornicul Bucioe 8, „la țară 
ales dintre toţi“; a băgat în temniță pe Visternicul Vasilie 
(Lupul); a chiamat pre Leși în ţară; EI bine! Când acest Gas- 

5). Letop. Il. 313. - 5). Letop. 1. 238,
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par este ucis de Șeptelici Hatmanul şi de Goia Postelnicul, 
Miron Costin esclamă: „Spurcata și groznica faptă, şi neau- 
zită în toate ţerile creștinești, Domnul, ori bun, ori răi, la 
toate primejdiile lui ferit trebuiește ; că ori cum este, de la 
D-zeii este, precum zice Sfinta Scriptură: nu este nici o pu- 
tere fără numai de la D-zei“7), Cânq ucigașii lui Gaspar 
sunt uciși de Alexandru Vodă, M. Costin zice: „Şi cu calea 
făcut, că, după spurcată faptă, scârnavă moarte vine“. Dom- 
nul poruncise să li se arunce trupurile lor în latrine. 

Când Antioh Cantemir „care era strașnic la mânie, că 
de multe ori la Divan cu busduganul asvirlia în oamenii. cei 
vinovați“ 8) a zis Vlădicăi de Huși, lui Varlaam: „Popo ce nu 
judeci drept, când "ţi vin cărțile mele ? "i voiii. rade pletele. 
Și când Vlădica a eşit de la Divan cu lacrâmi plângând şi: 
blestemând, Neculcea nu găsește de cuviință să critice pur- 
tarea Domnului. EI se mulțumește a zice „Numai pr6 în- 
fruntător erat 9), 

Aceste fiind credinţile timpului, nu poate fi de mirare, 
dacă în Moldova s'aii putut comite tot soiul de împilări din 
partea Domnilor. 

Socotim de cuviință a pune aici câte-va din faptele lor 
pentru a se ved€ pănă unde putea ajunge răbdarea țerei. 

Stefăniță Lupul „fiind Domn tânăr, desmierdat şi inimos, 
de multe ori ieșind cu boferii la primblări, punea de lua fiî- 
iele din capetele cailor boierilor şi li da ghiont cailor de că- 
dea boferii jos, de "și sfărma capetele ; cât se îngrozise bote- 
rii a mal merge cu dânsul cu cai buni la plimbare“ 19), Vra 

„Să zică, boterii nu aveai de cât să încalece cat mai proşti pentru 
ca să nu 'şi rupă capetele din pricina acestui Domn „des- 
mierdat şi inimos“, 

?). Letop, 1. 241. 2). Letop. Il. 62. *). Letop. IL. 313, | 19), Letop. IL 209.
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Dabija Vodă domneşte mai mult de patru aut. „Om de 
ţară, zice Cronicarul, dară beţiv..... la beţia lui pre mulți 

da la Armași săi spânzure ; lar dacă se trezia nimică nu 

ştiia, nică mat întreba“ 11). Noroc că boierii “i aflaseră obi- 

ceiul. Nu mai luait în serios poroncile date în Divanul cel. 

de la chiudie și aceasta pentru că „nici mai întreba“. Alt- 

mintrele, poroncile Domnului ar f trebuit să se împliniască, ori 

cum ar fi fost ele. 

Dumitrașco Cantacuzino „Hiresi din Grecii cei de frunte 
a Țarigradului, care destul era cumplit şi vrăjmaș... câte reu- 

tăți aii fost și era mai înainte de dînsul și pe vremea lui pe 
pământ, toate le făcea el bune câte era“ 12). „Grec ţarigra- 

dean de neamul lut... om nestătător-la vorbă, telpiz, amă- 

gitor, giumbaș de cei de la Fanar din Țarigrad“ zice Necul- 

cea. ([. II, 248). Dacă n'a pus în lucrare tot ce medita, 

causa nu a fost alta de cât „numai că era fricos foarte ; căi 

pusese D-zeu acea zăbală în gură şi într'insul frica, de era fri- 

cos“. Altmintrele ar fi fost vai de biata ţară, în care metresa 

Domnului, fata unei rachierițe, eşia la plimbare cu toate cu- 

coanele, pentru că aceste primiait presente de la Domn. 

Ioan Mavrocordat „căuta mai mult zafurile cu mese mari şi cu 
mezilea, de Țarigrad ; şi noaptea âmbla prin târg cu veselii 

Şi cu jocuri“ 13). Sub acest Domn „multe dări. grele, ales 

văcărituni câte 2, câte 3 venia une ori pe an.. dar boierilor 

li părea, bine că mânca fiește care şi avea tot ridicături de 
la acest Domn; la care cei mai mulți boieri de la acest 
Domn S'aii ridicat, ales cei ce ședea la ţară ; și de atunci ai 
făcut bani toţi bolerii. Domnului încă nui păsa, căuta să 

apuce“ 1?), 

Dăm în fine portretul ce ni a lăsat N, Costin, despre 

1), Letop. II. 5. 13). Letop. II. 180. 
12), Leto, II UI. 4) Letop. II. 201.
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Duca Vodă 15), „Că de lăcomie mare ce avea casti tot mai 
stringă bani mal mulți, şi Domn era, și Visternie Mare, și 
Neguţitor şi Vameș; că toată hrana tuturor luase el și Doam- 
na, de precupia toate câte era; şi da de la sine din casă unde 
ce trebuia țerei. Apoi rînduia de plătia Visteria de la țară 
pentru un ban şialtul. Doamna sa de altă parte, cărcimăria, 
bucatele din casă, pânea ori pe unde avea, şi băutura, și po- 
cloanele ce li venia la beciii; încă făcea boi de uegoț și 
mânca Yearna finaţele oamenilor săracilor cu. boir lor, până se 
vindea aceia, și apoi se apuca de alții“. Să nu uităm că 
Miron Costin era Ministru a, lui Duca Vodă! 

Domnul fiind unsul lui D-zeu, iar pe de altă parte a- 
busurile neputându-se nega, Neculcea aruncă vina asupra bo- 
ferilor. „Mai toți -Domnii sînt buni; numai se tîmplă de se 
află de cest feliii de oameni de se lipese mai lesne . mai la 
toți Domnii, de li strică hirea cea bună. Mai mult se află 
la :Domni de acest. felii de cât de cei drepți şi buni; că 
dacă se tîmplă boierul chivernisitorul de % înțelept şi bun, 
măcar de "i și Domnul rii, ?] îmblânzeşte şi "1 întoarce cu 
blândeţă de ?1 face bun“ 16). Nenorocire că acești boieri 
„Chivernisitori“ eraii numai.cu numele. In fapt, nimic nu 
mărginea a tot puternicia Domnească. 

Așa dară Domnia prin dreptul divin, Despotismul ori- 
ental, tă puterea esecutivă a Moldovei în Viacul al XVIII-le, 

Imbrăcat în haina împărătească numită, Cabaniţă, cu Cu- 
ca în cap 17), Domnul are în Palatul sei o etichetă în ade- 
văr. orientală și, suit pe tron, toate veniturile erei sunt ve- 
CR — . 

Y5), Letop. IL. 21. Cuvintele lui şi "1 puse şi Hatman, şi făcu nuntă 
N. Costin ni se par curioase când frumoasă domnească, că cra și știm că el era ginere lui Duca maicăsa cu dânsul, Doamna, Nas- 
Vodă. „Și se apucă de făcu tasia, a răposatului Duca Vodă 
nuntă cu 0 soră alui, anume Dom- celui bătrân, cu alte fete mai mici“, 
nița Elena; o deade după Nico- Neculcea Letop. 1], 272. 
lai Costin sin Miron Logofătul, 16), Letop. Il. 3]8.. 

17), Letop, Il], 290,
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niturile Domnului, toți locuitorii trebue să fie slugile plecate 
a lui. Cheltuielele Curţii domnești, lefile slugilor, chiar şi 
Chilhangiul Domnesc, sunt trecuți în Budgetul Statului, Bud- 
get estraordinar, alimentat din „Răsuri“, un fel de zecimi peste 
dările esistente ; fiind că Vămile, Ocnele și toate veniturile sunt 
ale lui, cu îndatorirea de a împlini obligațiunile ţerei față cu 
Poarta Otomană. Când Iesi din Palat la zile mari, toți boferii 
țerei și toată armata este în picioare; când.merge la Bise- 
rică, toată, lumea oficială, ba și bolerii mazili, trebuie să fie 
faţă ; când sărută Icoana în ziua de ajunul Crăciunului se 
slobod tunuri și începe şi mehterhaneua 18); în ziua, de Crăciun 
când bea cel întăiii pahar la masă, la care sunt poftiți toți 
bojerii, se face slobozire de toate tunurile şi focul cel mărunt 
începând și mehterhaneua 19); .în 'spre: Anul noii se slobod 
toate tunurile, cu focul mărunt, și mehterhaneua „după care 
țiganii obicinuiţi ce cântă la masă fac şi ei ozicătură de un 
scopos“ 20), Asemenea ţeremonie la, Bobotează, la Jordan, 
când sărută Invierea, ete. 'Tunurile românești, care amuţiseră 
de atâta vreme, nu fac să se audă glasul lor de cât la zile 
mari și pentru a arata poporaţiunei Iașaue evlavia saii 
chieful domnesc! Şi să se bage de samă că aceste țeremo- 
nii nu sunt introduse de către Fanarioţi. Gheorgake Logofă- 
tul ni spune că le a, scris din ordinul lui Gr. Al. Ghica, pen- 
tru a se cunoaște „Obiceiurile vechi și noue ale Pr6 Inalţaţilor 
Domni“ 21). Ş'apoi aproape tot ceremonialul curții, descris de 
cătră Logofătul Gheorgaki, concordă cu descrierea lui Cante- 
mir 22). Invăţatul Domn ni dă încă un detalii care ni zu- 
grăveşte minunat orientalismul Curţii Moldovene din acel timp. 
El ni spune că se trăgea clopotul cel mare pentru a se a- 

"43. Letop. 1, 300. 20. Letop, III, 287. 
15). Letop. II, 303, | 22), D. Cantemir, Descrierea 
2) Letop.. lil. 306, Moldovei, passim.
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nunța norodului că Domnul s'a culcat după masă; pentru ca 
nime să nu mai îndrăzniască a trece pe uliţa vecină cu Pa- - 
latul. Un noii clopot făcea cunoscută depteptarea lui Vodă 
Şi învoia, circulațiunea. 

„In Moldova, zice Urechiă, aii cei mai mici despre cei 
mai mari acest obiceiii de pier fără judeţ, fără vină și fără 
samă.  Singuri cei mai mari judecători, singuri piriși, singuri 
plinitori legei. Şi de acest obiceiii Moldova nu scapă, că 
mal mulți dintre capete sînt iubitori a vărsa, sânge nevino- 
vat“ 23, 

Acesta fiind un vechiii obiceiii, de care Moldova aia scă- 
pat de cât în timpurile noastre, să vedem ce însemna atunci 
libertăţile de care cu drept cuvint ne mândrim not astiizi ; 
şi în special, libertatea individuală și dreptul naţiunei de a 
fi stăpână pe punga sa? 

După cele ce am spus mai sus, respunsul ni este foarte 
ușor. Domnul fiind a tot puternic „sluga trebuie să se tea- 
mă de stăpân“ cum cer să fie şi pe viitor Stefan Petriceico 
și Grigorie Ghica, când întră în alianță cu Polonii în 1743 25). 
Domnul avea pe lingă sine un Consiliii compus din Boierii 
Mani, pe care 7] alcătuia, în genere, a doua zi după ce se 
suia, pe tron; era și un boier mare „Chivernisitor* cum ?i 
zice Neculcea ; dar nimic nu obliga, pe Domn să asculte pă- 
rerea Consiliarilor sei. N.. Mavrocordat, d. e. „ait pus boferi 
mari pre uni! și din pămînteni; ce numa căci se numia boteri, 
dar nici o cinste nu avea, nici în câsă la Domn nu întra, 
măcar ce treabă ar fi avînd, pănă când nu 'şi lua respuns pre 
vre un Grec“ 25). Foarte rar se întâmpla ca un boler să se 
bucure de încrederea Domnului, ca astfel să nu se facă ni- 
mică fără sfatul lui, cum a fost d. e. Stefan, Părcălabul de . 

23), Letop. 1. 188. lianţă in Arch. Ist. 1, 26, 
24). A se Pe edea condiţiile de a- 25). N, Muste. L. IA 45,
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Soroca, pe care “nu'l poate de ajuns lăuda Miron Cos- 
tin 2%). In colo, Boferii trebuiaii să fie instrumentele do- 
cile ale lui Vodă; pentru că de altmintrel cu pedepse cum- 
plite se pedepsiaii toţi cari cădeaii sub urgia Domnească. 

Cronicele ni daii o mulțime de esemple de pedepse 
crunte aplicate celor mai însemnați dintre Boierii Moldoveni. 
D. Cantemir spune că Domnul avea, obiceiul a bate cu bus- 
duganul ; dar, adaoge el, acea bătaie era considerată ca o 
cinste, fiind că era, aplicată de însuşi Domnul; de și câte o 
dată bătea pănă” umplea sângele. 

Duca Vodi avea prepus că fusese mazilit în Domnia 
a doua din causa pârilor Visternicului Ursali, cel mai bogat 
boier din ţară pe acea vreme. Venit pentru a 3-a oară 
Domn „'și aii resplătit cude asupra de pre Ursaki, închis în 
temniță cu tălharii, legat la puște, bătut la talpe pănă ai 
dat mangărul cel de apoi. Ai dat ce ai avut pănă când 
maii găsit ce mai lua de la dinsul din avuția cea multă“ 27) 

Mihail Racoviţă presupunând că: Cuza Spatarul ar fi 
adus Catanele în ţară „mâniindu-se în grabă aii spânzurat 
pre Cuza Spatariul, nepricistuit, încălțat, îmbrăcat... ce nu se 
ştie întru adevăr ai ba; numai în pismă Pasi omorit ; că! ait 
fost năpaste ; că n'aii fost scris“ 28), " 

26).,O0m de mirat la întregimea * 
lui de sfaturi și de înțelepciune, 
cât pre acele vremi abia de era 
pământean de potriva lui ; cu ca- 
rele şi Vasile Vodă singur o- 
scbi de boieri, făcea sfaturi şi mul- 
te ceasuri roroară; aşa era de în- 
treg la fire. Iar la statul țrupului 
seii era gârbov, ghebos şi la cap 
cucuiat, cât puteai să zicică este 
adevărat Isop la cap. ([.1], 301). 

21). L. II], 13. Neculcea zice că 
era așa de bogat Ursaki că „când 
venia birul de la, Impărăţie, de 

multe ori cândera în grabă, '] în- 
cărca de la casa lui şi "l pornia 
la Poartă, şi mai pe urmă si lua 
iarăşi banii de Ia țară.......și "lati 
închis în temniță cu talharii, şi 
1 scotea în toate zilele de '1bă- 
tea la talpe, pănă ce i s'aii sgîr- 
cit vinele, şi aii remas olog pănă 
la moartea lui; şi la moartea lui 
din cea multă bogăţie ce avusese, 
n'avea, cu ce”l îngropa; aitvândutun 
sat la Bacău anume Fântânelele 
de ?] ai îngropat, L. ]], 245. 

2% 1.1 390.
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„ Nicolae Mavrocordat „pe Gavril Costaki Sulgeriul sin Ga- 
vriliță şi loniţă Neaniul Raţă Postelnicul i ai pus la scară și i ati * 
bătut cu câte două sute toiage“ 29), „Pe Gheorghiță Mitre Vister- 
nicul'] mnazilise după 7 luni, și Pai orinduit la lefe de "1 legată slu- 
jitorii, şi." punea puștele cele mari preste dinsul“ 2), 

Sub 1. Mavrocordat, fiind că nu erai bani în Visterie 

când a venit Aga pentru plata, Mucarelului, Logofeţii Sandul 

Sturza și Andrieș Roset, Vornicii Manolaki Costaki și Sandul 
Racoviţă, Spatarii Toader Paladi și Alesandru, Și alți boieri 
aii fost duși „pănă la, casele din Beilic, unde era, Ceaușul în 
gazdă ; şi după ce ait mers acolo, 1 aii pus pre toți în fere, 
țiindu pănă sara... Boleril aii plătit tot“ 31). Grigorie Ghica 
„pre Constantin Balş, Medelnicerul, Vaii bătut Ia talpe, și 
apoi Lai slobozi; făcut'aii şi acest obiceiii Grigore Vodă 
(1738), de se bătea borerii,la talpe turcește: 32). 

Sub Ioan Teodor Calimah 12 boieri mari al ţerei aii fost a- 
măgiți de cătră Grecul Stăvăraki „care pot să zic că era al doile 
Domn“ 33), trimiși la Hanul tătăresc, puși în fere și espe- 
duiți la Enicalisi. Când Boierimea înerijită „S'ait, tulburat 
foarte de aceasta, și îndată aii pus gând răi în inimile lor 
ca, să strice acest obiceii scârnav..... zicând ei în de et: Acest 
lucru poate să ni facă și nouă tuturor, să ne stingă de pe 
fața pămintului pe toți“ 34), și a sculat intreaga țară asupra, 
lui Stăvăraki, silind pe acesta să fugă la Țarigrad ; când mul- 
țemită acestei mișcări, Bolerii se întorc în ţară „priimindui 
Domnul” cu mare cinste şi blândeță, arătându-li că aceste li 
ai venit din păcatele lor, ci să mulțămiască lui D-zeii că ai 

25, L. 11. 826, stantin Balș, Dumitraşcu Paladi 
30). L, 1. 327. Lupul Balș şi Ioniţă Sturza, Spa- 
35, LI. 204. tar Filip Catargiu, Constantin Ba- 
52), DL, 1 441,.. ! nul, Stolnici Vasili Negel şi Con- : 
33), L, IL 244. Boorii ai fost stantin  Rășcanu, Neculai Buhuş 

următori : Logofeţii Joan Bondan şi Ioniţă Cuza. . 
şi Manolaki Costaki, Vornici Con- 34), 1l.. 245,
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fost sănătoși și aii venit“; Enaki Cogălnicianu nu “găseşte 
nici un cuvânt pentru a înfrunta pe Domnul, care lăsase: să 
se facă o astfel de mare necinste Boierimei pămîntene. Ba 
lucru curios, el'ni vorbeşte despre întoarcerea Bolerilor, cari 
suferiseră toate „pentru păcatele lor“, imediat după ce ni 
spusese că Vodă făcuse la Copoii v grădină mare puind fel- 
de fel de pomi întrinsa, făcând şi un foişor foarte frumos 
pentru eșirea Beizadelelor la preumblare; și că dăruise 1o- 
cul domnesc de la Copoii Boferilor și rudelor Măriei Sale, 
dându-li poroncă tuturor ca să 'Și facă vii și grădini. 

Am put6 îmulţi esemplele; : dar câte am adus socot că 
ne autoriză a conchide că: de la Stefan cel Mare care „de 
multe ori la ospeţe omoria fără judeţ: 25) pănă la Ioniță Sturza, 
care în 1824 zicea Boterilor adunați „drept aceia vom lua 
măsuri Domnești, întrebuințând topuzul și sabia, semnele Im- 
părătești, care ni le ai dat Sultanul spre înfrinarea celor ne- 
înţelepţi; şi veți cunoaște de astazi că are cine a .vă stă- 
pâni“ %); de la Stefan Tomşa care dăruia bani ţiganului 
calăii, când zicea, arătând pre Boleri. „Doamne, sai îngră- 
şat berbecii, buni sunt de junghiat“ 57), pănă la Mihail Stur- 
za, care a înădușit cu atâta bărbărie generoasa mișcare a ti- 
nerimei Moldovene din 1848; puterea Domnului a fost ne- 
controlată şi nețermurită în Moldova, avind noi pe atunce un 
despotism care numat cu despotismul Țarilor şi al Sultani- 
lor se poate asemălui. . . 

Pentru tot ceia ce privește la puterea, Domnului de a 
impune erei dări după plac, fără nici o îngrădire, ne refe- 
rim la Studiul D.A. D. Xenopol asupra, acestei materii, Stu- 

  

55), 1, 1. 145. - Ciuntul, şi închinându-sc, ati res- 35), Istoria Moldovei de Postel- puns lui Joan Sturza: Aşa să faci nicu Manolaki Drăghici, „Din toţi Măria Ta! şi sai dus pe acasă boierii aii ceşit atunci în frunte foarte turburaţi.” 
Logofătul Constantin Balş numit 3%), 1, 1. 231. 

4,
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diii publicat in Revista D. Gr. Tocilescu 35), sub titlul de 

„Financiele în epoca Fanarioţilor“, Noi” ne mulţemim a adu- . 

co aice numai două pasaje, care se întăresc prin cele ce ni 

spun Cronicele la fio care pas. „Sistemul de dări obicinuit 

pe atunci era cu totul lăsat la bunul placal ocârmuirei, care 

după nevoile ce avea orânduia, dăjdiile“. „Domnul chibzuia, 

la începutul anului din care dare s'ar pute trage un folos bă- 

nesc mai însemnat și „seotea“ pe ţară câte-va din aceste dări“. 

Cronicele cuprind multe plângeri despre dările cele 

mari impuse de cătră Domni. Nici odată înse cronica- 

rul nu arată că aceasta ar fi constituit un abus de pute- 

re din- partea lor. Cel mult se mulţemește al numi „scor- 

nitor de lucruri nou 29, sai „lacom“, dar nici odată căl- 

cător a vre unor legi. Grigore Al. Ghica dorind ca să se 

şteargă din țară o mulţime de dări apăsătoare, nu găseşte 

altă, cevu de făcut de cât să ordone a se aduce toate con- 

dicile în care se cuprindeaii acele sume îngreuitoare țerei. 

„Şi surpându-le le-ara rupt“ zice Vodă; care faptă unită cu 

împrejurarea că unia din Domni luaii cu dînşii și condicele 

Visteriei, cum a făcut Const. Mavrocordat -(L. II, 424), nies- 

plică lipsa acestor Documente însemnate pentru trecutul 

nostru. 

Un vechiii obiceii al țerei era, ca Semile veniturilor și 
cheltuielilor să se cerceteze de cătră Boierii cari alcătuiaii 

Divanul Domnesc; se trimniteaii de asemine Boieri la Con- 

stantinopole ca să vadă ce se cheltuiește acolo. Dar acest 
obicei, simplă formalitate în ceia ce priveşte pe Domn, a- 

jungea o adevărată povoară când cheltuielile întreceaii venitu- 

38). Revista pentru Istoriă Ar- 
chealogiă și Filologiă I, 45. 

39). Pentru a se vede pănă un- 
de puteaii merge aceste scornituri 
dămii aici cuvintele cronicarului 

despre M. Racoviţă în Domnia a 
3-a: Acest Domn multe lucruri 
nouă ai scornit aice in ţară; în 
Domnia aceasta aii scos desătina 
îndoită pre toţi, care lucru alţi
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rile.  Acsenti Uricarul *0) ni arată pe N. Mavrocordat, în a 
doua Domnie, presentând Boterilor o dare de samă amănun- 
țită despre dăjdiile şi veniturile Domnești, arătând în acelaș 
timp și cheltuielile făcute. La, sfărșitul acestei dări de samă 
făcută „în Casa Cea Mare“, adresându-se cătră Boteri Vodă 
li a zis: „Respundeţi Dv. de s'a fi mai luat vre un venit şi 
nu S'aii pus în samă, sai de este vrun condeiii în cheltuiele 
afară din cale? Respunsiaii și Boieril înti"acestași chip, cum că 
şi toate veniturile sînt puse şi cheltulelile sunt toate mai pe 
puţin de cum se făcea altă dată“. Resultatul acestei dări de 
seamă, făcută în două rînduri, aii fost că Boterii şi Archie- 
reii ai trebuit să d6 zapis la mâna lu N, Mavrocordat pen- 
tru banii cheltuiţi mat mult. SR 

Nu putea dară să fie nici o îngrădire pentru Domn faptul că 
Bolerii țineau Visteria, și ni se pare că nu aveai mare 
cuvint să se plângă Boterii de M. Racoviţă că „la Visterie 
nu mai întra să știe, când eșia nevoile erei, să orinduiască 
ci“ 1), pentru că tot m'ar fi putut împedica întru nimică; pe 
Domn de a ordona stringerea a ori câte dări ar fi voit el. 
Singurul folos, poate, ce sar fi tras ar fi fost ca dările să fie 
cunoscute mai dinainte, ră nu să se întimple ca, pe timpul 
lui M. Racoviţă care „pornia boerinașii lui cu taină, știi ca 
cum ar purcede un ciambur tătăresc în pradă, noaptea, cu tai- 

-“nă în toate părţile; şi boterii cet mari de țară nu ştia nimi: 

  

Domni mai săraci de cât dânsul 
nu ?] ai făcut; scostaii cărcimărit 
câte 5 lei de pivniţă şi multe strim- 
bătăţi se făcea cu acest cârcimă- 
rit; căci 7] vindea, și mergea, cum- 
părătorii pe la cine n'avea, pivniţi 

i având o bute sait două de vin, 
na de la dânşii cât li cra voia. 
Scos'aii şi prisăcărit de prisacă 
doi Se într'un an, și cu prisăcă- 
ritul și cu desătina aii stins stu- 
pii oamenilor. Scostaii morărit de 

toată moara câte doi gr, care lu- 
cru nai fost altă dată. Luat'ait 
țigănărit, pe care ”] scotea în toţi 
anii; şi pe urmă scos'ai şi văcă- 
rit de vro două ori, care văcărit 
alţi Domni de multă vreme nu "] 
Scosese..... + și unde auzia săai- 
bă cine-va bani cu multe chipuri 
silia să ica de la mâna lui, și 
cu bine şi cu răii. (L II, 131). 

19). Li. 1, 154 şi 180, 
4), L. 1, 400.
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că“. Poate că deasemine ar fi încăput la strîngerea dăjdiilor 

Şi boieri de ţară; iar nu numai Grecă, „la cari cei de loc 

nu pr6 căuta bine; că n'avea nici o schiverniseală 42), 

Şi cu toate aceste, Atot puternicia Domnească "și avea 
şi ca marginele ei. Despot în ţară, crud și fără milă pentru 
boieri, şi cu atât mai mult cătră mojici; putând pune după 
placul seii ori ce dăjdii; desprețuind pe toți şi bătându-și 
joc de toate, fără frică de a găsi în ţară vre-o împotrivire; 

Domnul ştiia foarte bine că are să d6 samă de faptele sale 
înaintea Sultanului, Frica dar, "1 face să fie mai moderat. 
Astfel că cu drept cuvint s'a zis, că Guvernul fanariot a fost 
un guvernămint despotic temperat prin ştriang. 

Capichihaielele Domnului din Constantinopole aveaii mai 
cu samă datoria si gâciască care sunt intenţiunile Porții a- 

"supra Voevodulni ; 6ră în tot drumul de la Țarigrad pănă în 

țară, hangiii erai plătiţi de Domn, ca să poată 'afla cu ce 
scop călătoresc Turcii, cari se îndreptaii spre cele două Prin- 
cipate 43), 

Teama era foarte legitimă pentru că la Constantinopole 
nu se glumia cu Domnii, cari eraii convinși de a fi guvernat 
reii țara. Când Hangerliul a fost tăiat în Bucureşti, Harapul 
care Pa tălat, după ce % a luat Danii, ceasornicul și inelile, 
adresându-se mulțimei îmărmurite a zis: „lată cânele cel ce 
a mîncat raiaoa împărătească“ 44). 

Incepând de la Duca Vodă se făcuse „și acest o- 
biceiii, să părască ţara pe Domn la Impărăţie dacă se 
mazileşte“ +5). Acest obiceiii natural că nu putea plă- 
cea Domnilor. De aceia N. Mavrocordat zicea „Că nici 
un folos dintracele până nu aduc după sine ţerei, ci mare 
scădere și stricăciune, și a ochii luată la Impărăţie țara, 

42) LU, 240. | o 4%. 'TPesaur, 1], 197. 
3). Tesaur, . 15, 1.1], 18.



— LII — 

pomenindu-se de atâta sumă de bani strinsă şi luată din ţa- 
Tă ; şi pe altă parte se plângea ţara de sărăcie ; Şi cu acele 
Pâri nemica altă fără cât folos altora, şi risipă ţerei, şi cel: 
mai mare rii: ura bieţilor boieri a țerei despre acei Domni 
ce se pâresc de dinșii“ 16). Neculcea este şi el de părerea 
lui N. Mavrocordat, când zice „Deci bine ar fi fraţilor să nu 
vă indemnaţi a părire pre Domni, că sunt stăpâni şi pomă- 
zănici al lui D-zeii; măcar de var și poronci Domnul carele 
va fi atunci în scaun stăpânitor ; incă din cele drepte să le 
mai impuţinați, iar năpăști să nu puneţi; că osînda nu se 
Yeartă ; nici trece pre om; încă pre mulți am văzut, îndesin- 
du-se pentru cinste să dobindiască, de pârese Domnii, şi se 
laudă; între dinșii, că se tem Domnii de dînșii, și zic că știi 
bine a părire. Iar pe urmă, cu acest feliii de hărnicie, nick 
pre unul n'am văzut venind la vr'o pricopsală“ 47). Se poate 
ca Turcii să fi capatat o mare ideiă despre avuţia ţerei, toc- 
mai pentru că la fie care schimbare de Domn, şi schimbările 
erai dese, țara se plângea că sai stors Sume enorme ; se 
poate, cum zice Neculcea, ca să nu fi ajuns la nici o pricop- 
sală Boierii cari "şi făceaii o specialitate de a fi buni păritori; 
cu toate aceste, nu este mai puțin adevărat că acest bun obi- 
ceiii, și s'a putut ca şi Duca Vodă să întroducă un obiceiii 
bun, a adus foloase reale țerei. Mai întăi tocmai primej- 
dia la care se espuneaii Boierii pâritori, servia a intreţine în 
țară un curent mai bărbătesc, Mai eraii, vra să zică, câţi- 
va Barbaţi cari nu se ţineaii de zicătoarea „Capul plecat nu” 
taie sabia“. In timpurile vechi valoroasa -noastră boterime 
era deprinsă a se revolta, a veni cu oști străine şi din ţară, 
și a resturna pe Domn, după luptă dreptă, piept la piept. 
Acele timpuri fiind trecute, Boierii se espun la urgia Dom- 
nească, cu primejdia de a părăsi țara și a'ŞI vede casele pă- 

4%). L, 1; 89. 42, 1, 11, 236.
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răduite, când Domnul pânît capata din nou Domnia. Alt fo- 

los ce resulta pentru ţară era frica salutară ce se înspira 
“Domnilor. Soarta lui Antonie Rusăt 45), a lui Duca Vodă *9), 

a lui D. Cantacuzino 50), a lui 1. Mavrocordat 51), a lui Matei 

- Ghica, 52), a lui Grigorie Calimah 55), dovedește pe deplin zi- 

sele noastre. 

Pe lingă obiceiul de a pâri pre Domn la Yeşirea din 

scaun, Boierii Moldoveni alergaii și la alte mijloace. Nicolae 

Mavrocordat în întăia sa Domnie să sfătuia numai cu „0 a- 

rătare de Grec, anume Spandoni, un om urit, podăgrios, carele 

şi de mai înainte in zilele altor Domni, ait șezut tot aice în 
țară ; un blestemat și de nimică; fără nici o meserie; numai 

cât "şi ținea capul cu minciunile și milosteniile ce 1 da“ 
La mazilirea sa „Nicolae Vodă remase în mare grijă 

să nu se ridice Moldovenii asupra lui, să facă zarvă“. Span- 

doni a scapat numai pentru că „s'aii îmbrăcat muiereşte cu 

tarpuz în cap, cum poartă, muierile grece, și aii întrat într'un 

rădvan cu Doamna, întrun loc cu muierile, pentru ca sănu'l 
cunoască, nime.... Și aşa a leșit din Iași cu acea cinste acel Grec 
cinstit, și sfetnic ce era; că într'alt chip, de ar fi ieșit la 
ivală, ales acela, pre loc '] vra fi omorit dinaintea lui Necu- 

lai Vodă, fără de nici o frică“ 53). Acuma înțelegem pen- 

15), „Lai muncit Turciicu mul- în chip de tragăn, şi dintr'aceia 
te feluri de munci, trestii pe supt i S'aii tras și moartea.“ (],. II, 39). 
unghie, aii bătut ; datui-aii deait 
înghiţit un nemeteţ şi trăgândul 
afară îi ai adus maţile la gură, 
şi alte munci ca săi iea banii... 
și aii sfârşit viața trăind cu multă 
lipsă în casa sa. (L. II, 18). 

45). A murit în robie la Liov. 
(L. 1], 96). Iar Doamna lui „lală- 
trâneţe ai reraas şi seracă şi 0- 
cărită de voroava oamenilor, şi cu 
o casă plină de copii (L. 11,946). 

5%, „Spun că fiind maivr?o doi 
ani 1a închisoare la Țarigrad, şi 
ficându i se o bolfă la grumaz 

„Și i aii remas casa in multă şi 
mare serăcic.* (L. II, 246). 

51), „N'ai mai ieşit Domn; la 
grea serăcie ai remas la Țari- 
grad şi ait murit. (L. 11, 160). 

52), Grecii ..... încă i ait scos şi 
nume de netrednic“ (L. 11], 181). 
A trăit în Țarigrad „cu miloste- 
nia creştinilor. (L. 11, 236). 

55), Adus prin Nicolai Dracul, 
(Suţul) Postelnicul „la moarte de ' 
sabie.“ (L. II, 187). 

54). L. II], 46, 47.
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tru ce în a doua sa domnie Nicolae Mavrocordat u venit, cum 
zice Cronicarul, „ca o fiară asupra tutulore. 

Sub domnia lui loan Mavrocordat o samă de bo- 
feri între cari: Mihalachi Sturza de la Roman, Ilie 
Sturza de la Heleșteeni, și doi feciori ai lui Balș de 
la Ionăşeni, ait fugit în țara Leșască pentu că nu mai 
încăpeaii la boierii de râul Grecilor. Domnul măbnit 
forte, s'aii adresat Logofătului Sandul Sturza „ŞI S'aii a- 
deverit cu giurămînt ca să li scrie să vie, şi nu le va face 
nimic, încă % va boferi şi % va miluie 55), Ceia ce s'a și 
făcut.  Fugiţii ai fost DUși în funcțiuni, Iar cei alți boieri 
„luase cu toţii un mare obraz, și nu ?] baga in samă, și fă- 
cea ce li era voia lor.“ 

Sub C. Cehan Racoviţă „fiind -că Grecii se apucase 
de mare înfruntare boierilor și pimiîntenilor, cercând lu- 
cruri trecute vechi de la alți Domni, care unele ca aceste 
nu le put suferi: Boferii“ 56, ai fugit din țară „peste 40 
de boieri mari şi bătrâni, şi era pe atâța şi mal bine tineri, 
cari trecea peste sută.“  Pribegii nu S'aii întors de cât 
numai când Vodă li-a scris că Grecii aii fost pricina, că 
Măria Sa n'aii ştiut ; iar acum i-ati gonit la Țarigrad. 57, 

In fine, sub loan Teodor Calimach, o mare miş- 
care Sa făcut în țară asupra Ministrului Grec Stăvăraki. 
Când sa auzit că o samă de Boleri, fugiți la Tătari, ai 
fost puși în fiere și espedieți la Eni Kalisi, Boierii din țară 
„it făcut hotărire să goniască pe Stăvăraki din Moldova „fă- 
când mare hotirire cu Mitropolitul și cu toți Boterii, neşti- 
ind nime nemică, începând a scrie unii la alţii, la vremea 
iarmarocului să se strângă țara la iarmaroc, și atunci ori să 
1 omâre, oul să "] goniască.“ 55), Primejdia fiind fârte mare 

55), L. 11, 201, iarmaroc la Mezul Păreţii. s'aii 
55, L, II, 228, strâns mulţime de norod, care cred 
57), L, 111, 230. că nu s'aii mai strâns altă dată 
58), L. NI, 245, „Și făcându-se la alt iarmaroc, şi trecând câte



— INI — 

Stăvăraki a pus de aii încuiat porţile Curţii, orânduind pe Sei- 
meni, pe Arnăuţi și pe Beşlii ca să ţină poarta. Aii chia- 
mat de asemine pe un Turnagiii și pe un Cadiii spunându-li 
că ţara vra săi omoare. In zadar s'aii adus trei tunuri mari; 
în zadar S'aii scoborit tuiurile și săngiacul; in zadar cei trei 
turci: .Cadiul; Turnagiul și Divan Efendi s'aii așezat de a 

"rîndul, îmbrăcați în feregele, țiind şi câte o carte în mână, 
stând cu mare evlavie. „Prostimea striga cu toţii: să ni dați 
pe Stăvăraki ; şi puind cu toții spetele in poarta, cea mare, 
cu toate că ţinea de din lăuntru au oborit'o gios, şi intrând 
norodul în lăuntru, ait început a năvăli.“ Stăvăraki fugind, 
norodul s'a mai alinat puţintel; pe urmă s'aii luat după el 
și Dai gonit 12 ceasuri. Pe urnă ai început a cere pre 
Boieri. „Atuncea ai căzut Domnul la Mitropolitul cu ru- 
găminte; ca să între chizăş căi va aduce într'atăte zile; şi 
așa Mitropolitul a început a întra chizăș că i-va aduce inti'a- 
tâte zile ; și așa s'aii potolit.“ - 

Dacă, pe lingă această mișcare populară amintim scularea 
poporului din Iași asupra lut Scarlat Calimah. 59), când cu in- 
va, ciasuri din zi, după ce s'aiicin- 
stit toţi cu băuturi, ai întrat o 
vrajbă în ci, îndemnându-se cu 
toţii, zicând: plecați la Curte, să, 
vedem pe cine avem Domn! șipor- 
nindu-se câte va mii de țărănime 
ait mers la poarta Curţii de ai 
stătut; iar o samă aă mers de s'ait 
suit în clopotniţa Treisfetitelor, şi 
ait început a trage clopotul cel 
mare. Atunci auzind cei din iar- 
maroc, S'aiă pornit toți câţi mai 
remăsese; din cari o sama aă mers 
la Mitropolie de ai luat pe Mi- 
tropolitul, zicând să meargă la 
Domn despre partea țerci, săi spu- 
ie că cer pe Stăvăraki să li 7] d6; 
iar de nu 71 va da nu va remânca 
nici unul cu viaţă, 

53). „Se râdicase peste două mii 
de oameni, Blândeţa, și smerenia 

Arhiereului (Mitropolitul Venia- 
min) în atâta aii pătruns duburile 
selbatice ale prostimei în cât ati 
potolit negândit furia cea aprinsă 
de resbunare a mulțimei și aii fă- 
găduit să 7] asculte dacă se im- 
brăcă cu mijlocirea, din partea lor 
cătră stăpânul ţerei!... Mitropoli- 
tul atunce s'ai pornit ncintovă- 
rășit de nime înspre poarta Pa- 
latului!... S'aă. numit un noii Jlat- 
man și Agă. Cur ai văzut la poar- 
tă pe zapciii noi s'aii bucurat şi 
mulțemind Mitropolitului prin me- 
tanii şi sărutăză de mână, aii por- 
nit pe la casele lor, ducând mai 
întăi pe Păstorul în slavă ca nişte 
reliqui sfinte la Cathedrali,. Post. 
Manolacki Drăghici, Istoria Mol- 
dovei 1], 101, 102,
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chiderea orașului pentru prepus de ciumă, atunci ajungem la 
conclusia că, in lipsa de instituţiuni care să țermuriască abso- 
lutismul domnesc, populaţiunea avea numai mijlocul extrem : 
Revolta.  Ast-fel numui Domnul era silit a face dreptate. 

Am căutat să vedem care era puterea Domnului în via- 
cul trecut, și conclusia la care am ajuns este, că nimic nu 
mărginea puterea absolută a Domnitorului, Ştim că în genere 
această opiniune nu este împărtăşită. Se crede d. e. că nor 
am fi fost în trecut un model de Constituţionalism. Noi cu 
părere de rtii, nu am găsit nimic care să semene a Consti- 
tuționalism in trecutul nostru. Nu lipsesc în adevăr, isvoare 
Şi tecsturi după care sar put susțin şi opinia contrariă. 
Dacă ne-am lua după Urechiă, atunci la alegerea Domnilor 
luaii parte „Boterit mari și mici și altă Curte măruntă.«' Mi- 
ron Costin ni spune cât de mult „voroava și sfatul feresc pe 
Domni și pe ţară de primejdil.« Știind pe de altă parte că 
în împrejurări mari erati chiamați în adunare toți Episcopii, 
Egumenil și Boleril; mai considerând că în pricinile grave 
Domnii judecaii împreună cu „Divanul cel Mare“; văzînd a- 
poi că ordonanțelor Domnești, mai ales în viacul din urmă, 
li lipsește acea, „imperatoria brevitas“ de care vorbeşte Ta- 
cit, și că, din contra, ele samănă mai mult a, niște sfaturi, 
semnul unei autorităţi nesigure pe puterea sa; nu ar fi toc- 
mai greii a susțin că am fost în trecut un model de Con- 
stituţionalism. Tecsturile istorice aii acest răi că, strinse de 
aproape, ele "ţi daii may tot ce voieşti să estragi din ele. Noi 
înse căutăm mu atâta tecsturile istorice, pe cât voim să ni 
dăm samă de practica lucrurilor în trecut. Căci se știe cât 
de mult diferă practica de legi şi instituţiuni, chiar în țe- 
rile unde aceste sunt foarte liberale, 

Am căutat să vedea cum era puterea Domnului în prac- 
tică şi convingerea noastră este că ea cra absolută, afa- 
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ră de casul estrem al Revoluţiunilor. Alegerea Domnilor, 

nu putea, fi făcută de ţară şi cu atât mai puțin de „Curtea 
cea, măruntă“ când știm că Stefan Cel Mare pe patul morţii 

a pus să se omoare Boierii, cari nu voiaii să aclame pe fi- 

ul seii Bogdan ; sfaturile Boierilor nu aii putut împedica pe 

Vasilie Lupul de a duce Moldova şi pe sine la marginea pră- 

pastiet; Boierii ţerei spun inti'un act că la un proces în- 

semnat, Vodă li a ordonat să judice cum vr6 el; și ştiut 

este că toate anaforalele Veliţilor Boleri sfirzaii prin: „iar 

desevărşita hotărire remâne la a Măriei Tale înțelepciune“. 
Cât pentru verbositatea ordonanţelor Domnești, ea se esplică 

perfect, nu prin teama lui Vodă că nu va fi ascultat dacă 

nu va fi convins pe Boteni; ci prin nestabilitatea care fă- 

cea, că nici - odată la noi lucrul judecat nu era lucru sfâr- 

şit, procesele civile chiar putând incepe din capât sub Domnul 

următor. Nici chiar blestemele cu care setermina in general 

hrisoavele Domnești nu puteaii fi o îngrădire, de oare ce 

Patriarhii de la Constantinopole şi din alte părți ale Resă- 

ritului eraii pururea gata a „deslegat ceia, ce „legase“ Cle- 

rul pământean, 

ra O o
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Clerul. 

Căutim să ni dăm samă despre starea Bisericet româ= 
ne in trecut, fâră să ne preocupăm dacă ideile noastre co- 
respund saii nu celor două opiniuni care ȘI împart s0- 
cietatea românească în momentul când scriem. Nu afirmăm 
a priori că Biserica a fost paladiul naţionalității noastre, nici 
nu susţinem că ea din potrivă ar fi cășunat pierderea, DA dacă 
numai Clerul ar fi avut infuință asupra trecutului nostru. 
Continuăm calea ce ni am propus'o de la început: a pre- 
senta starea Moldovei în viacul trecut aducând față in tot- 
dauna ntumai documente originale. Cetitorul va vede însuşi 
şi va trage conclusiunea. Un fapt, care se observă în toate 
timpurile de decădere a simțului religios, este încordarea u- 
nor spirite, cu totul necredincioase de alt mintrelc, de a do- 
vedi că Religia este binefăcătoare, că trebuie respectată ; 
în timpurile de barbarie această încordare se manifestoază 
prin persecuțiunea tutulor cari nu impărtăşesc opiniile do- 
minaute; în timpuri de civilisaţie, hypocrisia găsește alte mij- 
loace de a manifesta o religiositate pe care nu o mai are



— LX — 

de loc. Acest fapt 7] întimpinăm atât de des în istoria 0- 
menirei că nici trebuie să mai căutăm a!l esplica. "LL amin- 
tim numai, pentru că nouă ni se pare că pr6 mult se vorbeşte 
de Religiune de cât va timp. „Biserica și Scoala, a, ajuns 
ca și„Țeranulj* ca și „Comerciul și Industria naţională“ a 
avea așa de mulți apărători că omul în adevăr religios se simte 
jisnit în conştiinţa sa, când vede atăţea apărători ai credinței 
ieșiți tocmai dintre aceia, cari se arată pre iubitori a! Religiei 
pentru ca să o iubiască in realitate. Nu așa se proceda în 
trecut. Având o credință sinceră, devotați Bisericei, crezind 
în eficacitatea misterelor și în viaţa viitoare, mulți din stră- 
moșii noştri se desbrăcaii de o parte din avutul lor pentru 
al hărăzi Bisericei, în sinul căreia de multe ori se retră- 
geaii pentru a afla consolarea. 

Cum că Românii eraii religioși în trecut nu mai încape 
nici 0 îndoială. Intrebarea este ce fel era religiositatea lor ? 
Nu credem că Românii ar fi făcut deosebire între religiu- 
unea lui St. Pavel și între religiunea Creştină, cum susţine 
D. Hășdăii în a sa „Istoria Toleranţei religioase la Români“. 
Naveait ei nici putinţa, nici timpul a aprofunda. asemine 
cestiuni theologice. 

Incepând “din cele mai depărtate timpuri ale Is-. 

toriei române pănă în viacul trecut; Domni și Boteri 
S'aii întrecut a ridica Mănăstiri și Biserici și a le înzestra 
cu moșii. Cronicile noastre “sunt pline de citațiuni din Bi- 
bliă; ceia ce denoată că autorii lor făceai din cetirea Bibliei 
dacă nu singura, dar cel puţin cea mai importantă ocupaţie 
intelectuală a lor. Credem că Stefan Cel Mare d. e. este 
profund religios când după victorie pune oastea sa să ajune- 

ze și când în amintirea biruinţei ridică o monastire. Reli-: 
gios era un Nestor Urechiă, un Solomon Bârlădeanul, Logo- 

făt Mare a lut Vasile Lupul, care, însărcinat de Domnul seii
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a merge la, Constantinopole, găsește de cuviinţă 1) să ŞI facă testamentul, și ?] începe prin a ariita ce lasă Mănăstire fă- cută de dinsul și de soţia sa. 
„Când zicem dară că ridicarea atâtor Biserici și Mă- năstiri sunt o dovadă vie despre evlavia Românilor în tre- cut, argumentul e destul de puternic; dar nu e de ajuns, Pentru că atunci ar trebui să considerăm ca, foarte evlavioși pe o mulțime de Domni cari, şi ef, sunt mari constructori de Mănăstiri. Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Aron Cel Cumplit, Stefan Tomșa ?) Vasilie Lupu, Duca Vodă, Ni- colae Mavrocordat aii ridicat „din pajiște“ o mulțime de Biserici și Mănăstiri, Cele făcute de Alexandru Lăpușneanu eraii un model de architectură pentru acele timpuri. Crudul Domnitor a mers pănă acolo cu evlavia, că a adus pictori tocmai din Italia pentru ca să zugrăviască Mănăstirea Sla- tina. Biserica Trei-Ierarhi din Iași, zidită de Vasilie Lu- pul, escită și astăzi admiraţia no astră, negreşit ca monument 

de artă in Moldova. Dacă considerăm cheltuelile foarte mari 
ce so fac astăzi cu restaurarea, ei încheiăm că clădirea a trebuit să fie ceva colosal pentru viacul XVII-lea. Duca Vo- dă, despre care am vorbit în $. precedent, a construit o mul- țime de Biserici, 3). Nu credem să fi fost multă relisiune 
în acest Domn, care ȘI bătea joc de cler, 4). şi care era așa de crud. 5); Suntem datori dară să facem deosebire in- tre Domnil şi Bolerii evlavio 

  

1). Revista theologică, 1V, 36. „Socotitam întăiu celuia ce se 
cuvine, pr6 bunului D-zeii, partea de mulțemită să "i alegemă,. Do- 
cumentul a fost publicat de mult 
în Uricar, V, 242, 

*), Pentru mântuirea lui sufie- 
tească da veșminte pe la toate Bi- 
sericile şi Monastirile“ zice :Mi- 
tropolitul Matheii Mireon. 

5). Cetăţuia, LI, 7; Sf. Ioan 
Zlataust, |. 1], 27. Biserica Albă, 

ȘI, intre acel mici Rezeși cari 
d. II, 23. 

%). „Aşijderea şi pe preuţi încă 
% închidea (pentru bir) de a val- 
ma cu mirenii la grosuri, și bi- 
sericile sta închise câte 2, 3 luni 
şi mai mult, L 1], 26. 

5). „Om foarte greii la mânie 
şi aprig; bătea cl Singur tot cu 

„ bnzduganul pre cine se măniea, care mulți din bataia lui ai mMu- 
rit care nu sc pot scrie toți a- nume“, L. II, 27,
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prin daniile lor ai mărit averile Mănăstirilor şi Episcopiilor, 

danii de care sunt pline documentele acelor locașuri, şi între 

Domnil cari cu alte scopuri ridicau Biserici. 

Clădirea de Bișerici de cătră Domnii rei se poate es- 

plica, după părerea noastră, în două moduri: a) prin frică 

şi b) prin dorința de a veni în ajutor străinilor întrun mod 

indirect. | 
Dacă e te vre o doctrină binefăcătoare în Creștinism, 

mai cu samă pentru clasele atât de apăsate în trecut, apoi 

este doctrina despre a doua viață cu pedepse pentru cei rei 

și recompense pentru cei buni. Pentru spiritele tari de 

astăzi o asemine doctrină poate păr6 absurdă; dar pentru cel 

care a studiat trecutul omenirei, ea este considerată ca ma- 

re binefacere; de oare ce a adus multă alinare și multă mân- 
gâeve acelor nenorocite populaţiuni care, căzute sub biciul 

apăsătorilor, cugetaii că cel puţin into altă viață vor afla 

fericirea, la care nu li era permis a aspira pe acest pimânt 

Pe de altă parte, Cei Mani şi Puternici simțiaii că in 
definitiv violențele lor aii nu numai o margine, dar aii şi o 

resplată.  Conştiința de dreptate şi nedreptate era vie în o- 
menire. Cel care "și bătea joc de toți, Domnitorul înaintea 
căruia toți trebuiaii să se plece, la rândul sei se simţia u- 

milit şi, el care făcuse pe atâţia să tremure, era cuprins de 

groază, când se gândia la a doua judecată. De aci necesita- 

tea, mal cu samă pentru Domnii ref, dea clădi Biserici | 

pentru mântuirea, sufletelor lor. Frica dară îi făcea să în- 

toarcă macar o parte din ceia ce hrăpiseră pe nedreptul. 

Nu aprobăm chipul acesta de a vid6; nu putem aproba a- 

cest tirg ce "1 făcea jucaşul cu Dumnezeirea ; căutăm să es- 

plicăm starea psihologică a acelor cari, după ce jăfuiai și a- 

păsati o ţară întreagă, puteaii muri cu conștiința împâcată 

că "şi ai asigurat iertarea păcatelor. Dar nici întrun cas
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nui vom putea numi Religioşi. Ori cum ar fi lucrul, acea 
frică a lor ni-a conservat o mulțime de proprietăţi, care con- 
tribuesc astăzi la trăinicia statului românesc. 

Pentru altă categorie de Domni, am zis că prin ridica- 
rea de Biserici și înzestrarea lor cu moşii, ei voia să vinii 
întrun chip indirect în ajutor străinilor, Greci, de cari aveai așa 
mare nevoiă, ei şi familiile lor. Despoiaii cumplit Moldova 
dar știiaii că după ieşirea din scaun n'a să poată lua cu 
dinșii moșiile confiscate pe nedreptul de la Boierii Moldo- 
veni. Ale vinde cra imposibil. Grei star fi găsit cumpără- 
tori, presupunând că erai bani de ajuns, pentru nişte moşii 
care puteaii fi revendicate sub Domnia următoare. A li lă- 
sa urmașilor nică nu era vorbă; puţini dintre aceşti Domni 
aii putut să se bucure de urmașii lor. A zidi înse o AMănăs- 
tire, a 0 închina la Sfintele Locuri, a încunjura această în- 
chinare cu formalitățile cele mai infricoșate ; aceasta era 
pentru Domn a realisa de o dată un dublu țel: moșiile con- 
fiscate nu mai putea fi cerute înapoi, de oare ce eraii afie- 
rosite Sfintelor Locuri, și se ştie de ce mare credit se bucu- 
raii la Poartă Patriarchul și Călugării Greci; familiile bote- 
rești căzute remâneai în sărăcie, Şi pe dealtă parte, Grecii 
se înavuțiaii pe fie-care zi pe socoteala Moldovei. Nu inza- 
dar cutrieraii M.ldova Patriarchit Restritului. 

Așa ni esplicăm noi acea mulțime de Mănăstiri ridicate 
de cătră Domni, cari aii lăsat un nume aşa de râii în Isto- 
ria Moldovei. 

Ca și astăzi, Clerul Moldovei se impărția în viacul tre- 
cut în Cler de mir și în Călugări. Dintre aceştia se luai 
demnitarii înalți ai Bisericei, in conformitate cu canoanele. 

Ne ocupăm întâi cu Clerul de mir; pentru că simţim o 
adevărată simpatie pentru acei Preuți simpli, naivi, ignoranți,



— LăIV — 

cari ceteaii slavoneşte fără să inţeleagă nici un cuvânt, cari 
vostiaii rugăciuni ce semenaui a fermece 6), şi descântece; 

pănă ce Constantin Mavrocordat li a adus „cărți pe înţeles“ 
din Muntenia; dar cari, muncind” şi sufenind alăturea cu 
țeranul aii meritat numele de „Părinte“ și „Moș Popă“ cum 
' zice el pănă astăzi; preuți cari ni-aii conservat în limba 
noastră strămoșescul cuvint de „popor.“ 7). Al doilea cuvânt 
pentru care ne ocupăm dintru'ntăi cu preuţii de -mir este, că ei 
ca şi ţeranil, nu aii Istoriă; sati mai bine zis, întreaga Isto- 
riă a Românilor nu este de cât'un șir ne intrerupt de apă- 
sări asupra celor slabi. 

Preuţii de mir erai tractați ca țeranii. Ei plătiai a- 
proape acelaș bir ca şi aceștia, in plus înse dările cătră Mi- 
tropolit și Episcopi. Un document de la Iliaşi Alexandru 8, 
din 1666, scutește pe un preut şi pe un diacon de la 
Mestacăn de: „dajdie împărătească, de dajdie vliidicească şi 
de colaci, şi de alte dări de toate câte sunt pre alţi preuți 
în țara Domniei mele.“ . Peste 100 de ani, C. Racoviţă în- 
puterniceste pe Episcopul de Roman“ să apuce cu mare tă- 
rie pe popii domneşti și pre cei boiereşti, şi, afară de cei 
co vor fi având cârți Domnești de scuteală, de pre la toți 
cel-l-alți numai de cât să pliniască banii scoalelor. %, Dim 
în fine Testamentul lui Constantin Cantemir din 1691, prin 
care scuteşte pe preuții și pe diaconii cari sunt la toate 
Bisericile din târgul Iașilor, „să nu dea nici dajdie împă- 
rătească, nici domnească, nici vlădicească, nici colaci vlădi- 
cești, nici desetină de stupi, nici de vin, nici dejmă de pâne, 

%. P. S. Episcop Melhisedek în docşii crai Români pentru ţerani 
„Cronica Iluşilor“ ni dă un spe- şi pentra preuții lor. Cei alţi c- 
cimen din acele rugăciuni. rail: „limbi, noroade, lifte.“ cete. 

7). Prenţii numesc „Popor“ „Po- *). Arch, Ist. 1, 120, 
poreni“ pe Enoriașii lor, şi aveaii %). Chron. Romanului 1, 34, 
dreptate în trecut. Numai Ortho-
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nici goștină de mascuri, nici să lucreze nouă nici un felii 
de lucru; iară nici la curte, nici la moni, nici cu plugul, nică 
Mitropolitului, nică podvozi să nu ducă, nici caii lor de olac, 
nici boii lor pentru darea altor oameni ; nici la podvozile: 

“Mitropolitului să nu umble, nici pentru alte cât de mici an- 
gării.  Așijderea și în casele lor fără de voia lor nime să 
n'aibă a găzdui, nici boteny, nici slujitori, nici curtean, nici 
sol, nici altul ori ce feliu de limbă va fi.... în cât ci n'a 
altă agonisali, sai meșteșug sait neguțitorie, ci numai se 
hrănesc din sfânta Biserică 10), | 

Pentru aceia m'am milostivit și i-am iertat pre dinşii.* 
Să se noteze că Vodă scutește numai pe preuții şi dia- 
conii din Iaşi. Cei alți plătiră ca și în trecut numeroasele 
dări şi angări! pomenite în ordonanța de mai sus, care cre- 
dem că le cuprinde pe toate, pentru că nu știm ce ar fi 
putut plăti mat mult, Acum înțelegem pentru ce cronicarul 
15, socoate ca un lucru bun că „până la Constantin Vodă 
da (preuții dare) cu țară.“ De la 1742 înse Clerul mirean 
a fost scutit de birde câtră C. Mavrocordat. 

Supus la dări mai mari de cât ale „țărei“ Clerul 'era 
lăsat în timpurile vechi la arbitriul puterei laice în ceia ce 
priveşte ori. ce abateri. In Aşezămintul seu din 1649, Vasile 
Lupu spune „cum cine se prilejește înainte să înțeleagă de vro 
greşală să fie făcut vre unul dintre dinşii, acela și aleargă 
înainte de "i pradă și globiaşte, ori părcălabi, ori globnici, 
ori deșugubinari, ori fie ce scaun va, fi, și nu știii et la cine 
vor merge, să 1 judece. Ce "1 trag în toate părțile“ 12), 
drept care Vodă hotărăște „ca să aibă treabă a-i judeca 
Și a-l certa, şi a-i globi cine și după dela sa“ numai Mitro- 
politul și Episcopii, fie-care în Eparchia sa, „pre dreptate 

19). Uricar v. 1, 347. 1), Ohronic. Iluşilor, 119, 13). L. Il, 182, , - 

5,
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şi cu sfânta pravilă“, Feciorii şi fetele clericilor eraii de a- 
semine sub juridicțiunea Ierarhilor „numai carele va face 
moarte dintiaceștia, cu acelava avea treabă Domnia. C. 
Duca, 1. Mavrocordat întărese Așezămîntul Lupului. 

Foarte insemnat în istoria Clerului mirean este C. Ma- 
vrocordat. Mai întăi ai poruncit de a scos pe călugării Greci 
de prin Mănăstirile cele mari, orânduind preuți de mir. 14). 
Pe urmă a regulat a se aduce din Țara Românească „Cărţi 
pe înțeles“ și a, rânduit. preuţi învățați de âmbla prin toate 
ținuturile şi prin toate satele ca să vadă ce fel de cetanie 
fac pe la biserici „la care nu putem scrie ce frică trăgeaii 
bieţii preuţi, că se apuca la bătrânețe să înveţe carte“ In 
a treia Domniă a sa strîngca pe Preuţii și pe Diaconii din 
Iași la biserica Curţii, punea ciohodari la ușă și nu lăsa pe 
nici unul să ieasă afară. „De care foarte se spăriese preu- 
ţii; şi care nu prea Ştia carte se apuca de învăța de al do- 
ilea carte.“ :5) Grigorie Al. Ghica, în 1764, ordonă că „a- 
cei ce vor vrea să fie preuți să se cerceteze foarte cu si- 
lință și cu privighere de singur Mitropolitul săi sat de E- 
piscopul“. 16). Tot acest Domn poruncește ca nimene să nu 
mai afierosască ceva la Mănăstiri fără voia Domnului Şi ca 
nimene să nu cuteze să zidiască din temelie biserică nouă 
fâră ştirea şi voia Mitropolitului, voind să pună piedice ace- 
lui zel de multe ori necugetat, care făcea pe mulţi să zi- 
-diască biserici fără ca, în acelaș timp, să se asigureze și mij- - 
loacele necesarie pentru regulata servire și pentru întreți- 
nerea_preuților şi bisericașilor. 

15, Chronic. Hușilor, 153, 215. 
14). „Zicând că Grecii când tă- 

măiază în biserică pe muieri, stait 
câte un minut înaintea fieşte-că- 
reia maieri de o tămăiază și o 
priveşte din talpă pănă în cap, 
puind gând răă în capul lor asu- 
pra acelor muieri€, L. II], 198. 

15), L. 11], 219, 
'5), Uric. I, 147: Unia pentru 

* pizmă și pătimitoarea vrăjmăşie... 
ca să desbrace şi să goliască pe a 
lor moştenitori; dar alţii iarăși cu 
vicleşug.... dăruese la biserici. ... 
acele ce sunt în pricină de jude- 
căți.
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Călugării ai avut mult mai mare însemnătate în trecu- tul nostru de cât preuții de mir, Cea întăt Minăstire în Moldova este întemeiată câţi va ani după Descălecarea Prin- „cipatului. 17).  Egumenii Mănăstirilor pe lângă veniturile ce trăgeaii din proprietățile donate în deosebite timpuri, aveaii multă miluire de la Domn, scutele şi isvoare de venituri, Veniturile și scutelele Mitropoliei și ale Episcopiilor erati cu mult mai mari, 
Demnitarii eclesiastiet aveau dreptul de a judeca şi a impune amende în satele lor şi cu timpul, pentru casuri a- numite, în toată țara. O ordonanță a lui Stefan Cel Mare din 1472 18), ordonă ca: „Slobașii să nu Yea altă gloabi de cât pentru morți de om și pentru răpiri de fete; nime din vătavii şi boleriy noștri să nu judece întru nimic pe oamenii din acele trei sate mănăstirești“; acei cari se vor crede Strimbătățiți „să aibă a-și căuta dreptul înaintea Egumenului și înaintea vătavilor esumenești, cari să nu aibă întru nimic jude mai mare de cât or“, Cu 13 ani mai înainte Domnul dase o asemine putere Egumenului de la Minăstirea Bistriţa, pentru Ungurii din satui Luciăceştii. Acelaş Domn în 1466 dă Mitropolit.  Tarasie din Roman 1%, un act după care: „Dică parealabil de la Niamţ, nici starostii din acel ținut, nici Slobnicii lor, nică pripășarii, nici oșlucarii, nici gonașii urmă- ritori, nică pentru furt, nici pentru deșugubine, nici pentru fată n 

12, P. 8. Episcop Melhisedec document Mănăstirea esista pe În un studiii publicat în Revista, timpul lui Petru Muşat (suit pe Tocilescu afirmă că Mănăstirea tron în 1374 după cum probează Niamţului este fundată la finele „D. Hăşdău în Istoria critică pag. viacului XIV de cătră nişte călu- 91 ediț. 11). Mitropolitul Iosif ni sări ruşi. Competinţa P. S. în ceia spune în acel act că donă sate la ce priveşte istoria clerului Moldo- gura Niamţului sunt „ambele hă- vincse O recunoaștem, Dar pentru răzite de cătră St, reposatul stă- Mănăstirea, Niamţului atragem a- pân Ioan Petru Vodă. tenția P, S.S. asupra documen- *8), Arh, Ist, 1, 124, tului publicat la pag. 151 din vol. 1), Chronic. Romanului ], 127. I al Archivei Istorice, După acel .
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răpită. . . nime să nu aibă a-i judeca, numai însuși Mitropo- 

litul sai ai lui orînduiți.“ Această putere de a judeca pe 

care o constatăm în viacul XV-le, o găsim și în viacurile ur- 
mătoare, 29). Cu cât înaintăm înse în cursul timpului, cu a- 

tâta puterea Egumenilor de la Monăstiri slăbește, 21), dar 

cu atât creşte puterea Mitropolitului și a Episcopilor. După 

Aşezămintul lui Vasilie Lupu din 1649, Mitropolitul şi JEpis- 
copii aveai dreptul să judece: „de cuscrii și de cumttrii, și 

de cununii, și de sânge amestecat, și de aceia ce petrec a- 

fară de lege, după obiceiul creștinese ; pre aceștia pre toţi, 

ca să aibă ai certa cu sfinta pravilă, părinţii şi rugătorii 

noştrii Vlădici ce inai sus scrii, cineș în Eparhia sa, carele și 

după deala lui, fie în ce loc va fi, ori la oraş, ori la sat 

domnesc, ori boieresc, saii călugăresc, sait în slobozie, saii 

în fie ce sat în ţara Domniei mele; altul nime să nu aibă 

treabă ai judeca și ai certa.“ In termini analogă se espri- 

mă Iliaș Alesandru, *2), Duca Vodă 22), ete. Numai în 1758 

Scarlat Grigorie Ghica, lăsând, Mitropolitului și Episcopilor 

dreptul de a judeca -„pe fiește care după vina greşelei sale“ 

dispune „ca să'i certe, iar nu să”! globiască (canonisind pe ficș- 

te care); lucru pe care P. S. Melhisedec "1 găsește pre cu 

cale, „căcă în puterea acestui drit cred că se vor fi făcut mul- 

te abusuri, La căutarea pricinilor bisericești nu trebuie să 

fie motive materiale, ci numa! morale“ 24). 

Nu mai încape îndoială ; globirea şi certarea. vinova- 

ților trebuie să fi procurat mari foloase bisericii ; dar în tim- 
purile mai vecii, lucrul nu se mărginia aici. Puterea sa mer- 

20). Arh. Ist. II, 72, 79 etc. biceiit de ?i ospătează, a, doua zi 
21), Era grei de Egumcni când după Bogoiavlenie, i ai bagat pre 

se întîmpla Domni ca D. Canta- toţi în temniţă în Iaşi, dându-li 
cuzin „care întraceastă 'şi icarnă pricină că aiivenit târziu.*L.]1, 15). -; 
lu Bogoiavlenie sai strins călu- >). Chronic. Iluşilor, 130. 
gării la Iași, după obiceiul lor; ci 23), Chronic. Iluşilor, 143, 1144. 
în loc de ospăț, ce ait Domniio- 23). Ibidem 2 6
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gea mai de parte. Dintrun document publicat în „Archiva Is- 
torică“ se vede că călugirii aveaii dreptul a pedepsi pe acei 
dintre poporenii lor cari 'ȘI părăsiaii biserica pentru a se du- 
ce la alta. Pentru o asemine mare crimă Mitropolitul Atha- 
nasie “i supune anathemei. 25) Prinoşenia era dară obligato- 
rie. Acea „lege a poporenilor“ despre care vorbeşte Mitro- 
politul, trebuie să fi dat ocasiune la foarte multe abusuri şi 
impilări asupra celor mică ; impilări despre care Istoria tace 
fiind că din nefericire nu posedăm nici o chronică scrisă de 
vre un om din clasele de jos. De sigur că în mare parte i- 
deile noastre asupra trecutului Moldovei ar fi schimbate dacă 
cronicarii n'ar fi numai Logofeţi și Vornici Mari, 

Călugării plătiaii dările indirecte. Aceasta se constată din 
o mulțime de cărți de scuteală pe care. Arhiereii şi Mănăs- 
tirile le căpăta de la Domni. In 1715 N. Mavrocordat pă 
vind mare evlavie spre bisericile lui D-zei, iubind buna cu- 
viinţa casei Domnului şi locul sălășluirei slavei lul.....aă ier- 
tat dajdia Arhiereilor și a tuturor Mănăstirilor, și aii făcut 
testament cu blăstâmuri mari, ca să nu mai scoată dajdie pe 
Avhierei şi pe Mănăstiri, carele ] aii iscălit Și Sfinţia Sa Pa- 
triarhul (Kir Samuil al Alesandrici)“ 25), Dar acest testament 
cu mari blestemuri nu s'a ținut de cătrii urmaşii sei. In 1726 M. 
Racoviţă a scos o dajde mare pe Boierii cei mari şi pre mazili și pe 
Mănăstiri. Mai nainte de această dată, găsim , numal scutiri 

25), Poporenij....... acum se duc 
la alte Descrici, de se închină; nu 
vor Să vie la beserica lor, undeli 
zac moşii şi părintii şi feciorii; 
pentru aceia noi li am dat cartea 
noastră (Egumenului Timotheiii şi 
soborului de la mănăstirea lui 
Sviati Joan Novi) ca să fie tari 
şi puternici a *şi ţine poporul, cât 
aii fost şi de mainte vreme; accia 
poporeni să 'și ducă prinoșenia 
lor la acea stintă beserică...iar' cari 

nu vor vrea....ci să aibă a “glob, 
cum "i legea poporenilor; iar de 
nu Yor vrea nici așa ei să fie pro- 
eleţi şi trecleţi și să fie opriţi de 
lege şi de beserică....iar de se vor 
ține de poporla beserica lui Sveti 
Ioan Novi.și să-si ducă prinoşe- 
nia acolo, să fie iertaţi de Domnul 
D-zeii întâi; și de noi incă să fie 
blagosloviţi“, Arch, Istori. 1, 105, 

25), L. 1], 188,
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parțiale 27). Asemine cărți de scuteală sunt de multe ori foarte 
importante mai cu samă pentru cunoașterea dărilor ce apa- 
saii asupra satelor. In 1459, Stefan Cel Mare, dă Mănăstiri 
Bistriţa dejma albinelor și toate pripasurile din satul Lucă- 
ceștii 5). Cu doi ani mai: înainte (S Septembre 1457) acelaş 
Domn întărise dania lui Alesandru cel Bun cătră aceiași Mă- 
năstire, vama din târgul Baciului“ fiind datori a plăti vama 
în mânile vatavilor mănăstirești“ 29). In 27 Iulie 1599 Mihai 
Viteazul „Cu mila lui D-zeii Domnul 'Țerei Românești, Voe- 
vodul "Transilvaniei și Stăpânul țerei Moldovei: întăreşte Mă- 
uăstirei Bistrița dejma albinelor din satele mănăstirești în 
ținutul Neamţului 39), Domnii, chiar cei mai buni, devin as- 
pri când era vorba a se încălca drepturile acordate Mânăsti- 
rilor. Scriind cătră Deșugubinari, Radu Vodă se esprimă în 
modul următor:, Deci dacă veţi vedea cartea Domniei mele, 
iară vot mat mult să nu 1 învăluiți, ci să lăsaţi satele sfin- 
tei Mănăstiri Episcopie foarte în pace; că apoi bine să știți” 
că de va mai veni jalobă că "i învăluiți vom trimete de v'or, 
face o ruşine de se va pomeni“ 31). Mateiii Basarab, care a 
domnit câți-va ani mai pe urmă în Muntenia, scrie Vameşu- 
luă Vasco: „Seris'am domnia mea ție, Vasco Vameșule: Ce 
pore-de-câne ești tu de cărțile Domniei mele nu le bagi în 
samă. A făcut Domnia meacărți Părintelui Snagoveanului să 
ŞI iea de pe locul lui de la Spanţov, cum aii fost legea și 
obiceiul ; iară “tu, fecior de lele, nu bagi cărţile Domniei mele 
în samă. Să cauţi să "1 lași să "și iea ce % obiceiul, că vom 

„Și s'aii făcut sumă mare 
del vai la toţi, şi cu mare supăr 
tuturor; de vreme ce ţeranii mait 
dat văcărit; numai boierimea și 
mănăstiri le.+ L. III, 79. Grigorie 
Ghica a scos in țară văcărit „ 
aii dat toți“. 

28), Arch. Ist, 1,114. 

29). Arch. Ist 1, 154 
30). Arch. Ist, IL, 117. Data do- 

cumentului trebuie să fi fost rău 
cetită de DI. Ilăjdăii întru cât 
Mih. Viteazul bate la Şelimberg 
pe Andrei Batori în 18 Sept. 1599. 

33). Chron. . Iușilor 40.
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trimite Domnia mea de acolo te va spnzura. Aceasta "ți serii 
şi însumi am zis Domnia mea (A. Odobescu. Revista Română 
1862). „Pas de te codeşte Vasso, zice D. Odobescu, dacă vrei ca Matei Vodă să facă cu tine un esemplu care să serve de învețămînt şi vameșilor ce ȚI vor urma după două-sute şi 
cinci-sprezece ani, și funcţionarilor ce n'aii fost în vămeşie niam de niamal lor.“ Cartea de scuteală a lut Stefan Tomşa pentru doi fântânari din Huși se poate alătura ca o probă de feliul cum porunciait Domnii noştrii în trecut. Scriind Şol- tuzului și Părgarilor din Huși să nu se lege de acei do! fân- tânari, Vodă încheiă, poronca : „bine să ştiţi că de se va stri- ca fântâna, apoi capetele voastre vor şti.“ (Cronica Hușilor ; 
Apendice, 45). 

Oamenii I:piscopiilor și af Mănăstirilor, sai cel puţin u- 
niia dintre dânșii, erati scutiți de: „chile, de ialovițe, de cai 
de olac, de podvozi, de clăci gospod și boiereşti; 52) nu e- 
raii obligați „să lucreze Ia viile Domnești“ ; 33) nu eraii învă- 
luiţi cu „teslării și alte mâncături a tărgalui“ ; li se lerta, „ca- 
rele de fân, teslăria, Shiaţa şi alte lucruri ce sînt pe târg“. 
Iu amintirea adăpostului ce a găsit în Cetăţuia „când aii ve- 
nit Nemţii cu Frânță Căpitanul la, veleat 7225, Ghenar 10% 
M. Racoviţă dispune ca această Mănăstire „Să fie iertată în 
veci de dajde şi desetină de stupi, și de goștină, de mascuri 
şi de oi, şi de împrumute, și de altele de toate ; iară 40 de 
oameni poșlușnici ai ei să d6 dările la Egumen şi să fie în 
pace de sulgiii, de chile, de ialovițe, de berbeci, de conace, 
de podvozi, de care de braniște, de cai împărătești, de care 
de oaste, de cai de olac, de toate să fie în pace şi nime în- 
tru nimica să nu se amestece“ 3), 
Pe lângă scutelele de contribuţiuni, clerul avea de multe ori 

32), Uric. 1, 49. 54). Urie, II, 49. , 5), Chron. Hușilor, 69,



— LKXII — 

miluire de la Domniă a împlini oare care imposite domnești 
pe sama sa. In 1722 M. Racoviţă întărește Episcopiei de Ro- 
man „casă aibă a lua câte 2 bani de toată dughiana, orice 

S'ar vinde în târg, şi de carul cu peşte, sau de alte bucate, 

ori ce ar fi“ 35). Acelaş Domn acordase Episcopiei, „să aibi 

a lua dejmă de pe locul târgului Romanului, din pâne şi din 
„fin, și din prisăci cu stupi, și din grădini şi din tot locul cu 

tot venitul, cât ține tot hotarul târgului“ 36), 
-Din cele de mai sus resultă că Episcopiile şi Mănăsti- 

rile, pe lângă veniturile proprietăţilor lor, mai aveaii veni- 
tură însemnate care proveniaii: a) din globiri și certături, con- 
secință a dreptului lor de juridicțiune ; b) din scutelele acoi- 
date oamenilor lor; e) din scuteala de dări, la care era în 
genere supus Clerul. Toate aceste izvoare de venituri trebuia 
să fi fost însemnate. Cu toată truda ce ni am dat, a fostim- 
posibil a ni putea face o ideiă macar aproximativă despre suma 
veniturilor clerului în viacul trecut. Un singur fapt ni poate 
da oare care ideiă despre averile mari care se puteaii face 
la o Episcopie. La jumătatea viacului trecut era Episcop la 
Huşi, Inokentie, care a fost căpetenia deputațiunei trimise la 
Impărăteasa Ecaterina IL. Acest Episcop este. însemnat pen- 
tru ardoarea cu care a lucrat pentru înflorirea Episcopiei sale. 
„Persoană cu deosebit nume în clerul contimpuran, şi toți "] 
respectaii de la mare şi pănă la mic,“ zice P. S. Melhisedec. 
37), „EL este restauratorul Episcopiei din ruine, inzestrătorul 
ei cu moșii, agonisite parte prin cumpărături, parte prin da- 
nii“. Cu toate aceste cheltueli, Inokentie a lăsat o avere ma- 

35). Chron. Romanului, Il, 7. 
36), Chron. Romanului, II, 6. 
37), Chron. Iluşilor, 332. Auto- 

rul este foarte favorabil lui Ino- 
kentie ; cu toate aceste Istoric mai 
înainte de toate, P. S. Melhisedec 
arătându-ni cum Episcopia'și mă- 
ria moşiile, ni vorbeşte de răzeşii 

cari „de voiă de ncvoiă, perdeaii 
toată moşia lor și deveniau locui- 
tori pe moșiă străină; dacă nuli 
mai remăsese alte răzeşii, unde 
să se poată strămuta. Cu modul 
acesta s'aii format moşiile Epis- 
copici: Brădiceştii, Buneştii, Cre- 
țeştii, Ivăneştii, llrusca“, IDid., 323.
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Ye, pe care contimpuranul Volf, o socoate de 300,000 de lej. 
Poate că Volt a încărcat suma, dar însuși autorul Cron. Iu- 
șilor, recunoaşte în Inokentie „prea mare economie și prea 
multă stăruință dea îmbogăţi Episcopia.“ Nouă nu ni pare e- 
Sagerată cifra lăsata de „Părintele“ Episcopiei Hușilor. Epis- 
copia lua dejmă din toate bucatele țeranilor de pe moşiile 
ci; lua câte 70 de parale de casă de la fie care țeran, 38) 
sumă care era foarte mare, de vreme ce Vodă poruncește ca 
cei cari nu 0 vor plăti să se oblige a lucra 11 zile; se folosia 
de munca țeranilor, care se făcea în condițiuni foarte one- 
roase pentru ei şi foarte folositoare pentru proprietari 38). 
(A se vedea în Uric. II, 217, regularea indatoririlor ţerani- 
lor întocmită de cătră Grigore Alesandru Ghica) ; şi cum 
am văzut mal sus, avea o mulțime de alte venituri, In schimb 
îuse, nu avea nici o cheltuială, afară de grija podoabei Bi- 
sericel ; pentru că în ceia ce priveşte „scoala“ de care se 
vorbeşte în planul Episcopiei dresat de cătriă Dikiul lorest, 
socotim că prea puţin trebuii să se fi cheltuit cu ea. In tot 
cazul cu mult mai puțin de cât darea de doi galbeni luată 
de la preuți şi diaconi sub nume de banit scoalelor. Ş'apoi 

  

35). Chron. Iluşilor, 318 
3%). Nevoiţi din mai multe îm- 

prejurări a ne opri cu studiul nos- 
tru numai la clasele diriguitoare 
cum se zice astăzi, nu ne ocupăm 
cu ţeranii. Ținem inse macar în 
treacăt să atingem cestiunea, »Ve- 
cinătăţii“ sai a „Rumânităţiă.& 
D. N. Ionescu în al sei „Discurs 
asupra epocei lui Vasile Lupu și 
Mateii Basarab“ susține că Mi- 
haiă Viteazul legalizând „robia țe- 
ranului“ a făcut'o în scopul ca ţa- 
ra să fie impoporată cu o popu- 
laţiune stabilită, .evitându-se ast- 
fel necontenitele bejănii a locui- 
torilor, care de multe ori lăsaii 
fara pustie. Argumentul trebuie 

luat în serioasă consideraţiune. 
Dar un hrisov a lui Radu Șerban 
Basarab, succesorul marelui” Domn 
român, ni presintă lucrul dintr'un 

“alt punct de vedere. In acel hri- 
sov, Radu Voevod zice că Mihaiu 
Viteazul a cumpărat satul Costeşti 
de la Miclea cu ceata lui, şi de 
la Oprea al Moşoaei cu ceata lui 
“drept 42,000 aspri gata, Și S'aii 
vindut ci însuşi de alorbună voiă 
răposatului Io Mihail Voevod, şi 
fără nici o silă de cătră Domnia- 
Sa, şi stait inchinat a fi ci veci- 
nici (nu oare vecini?) în veci“, 
Mai departe Radu Vodă arată 
pentru ce s'ait vindut țeranii „iar 
acei vecinici (vecini) cari ai fost
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scoala de In Episcopie atirna negreșit de Epitropia scoalelor 
din Iași, căreia i se trimitieaii și banii de mal sus '0), Un 
Episcop harnic, îngrijitor de. biserică şi econom, cum a fost 
Inokentie, a putut strânge suma de 300,000 lei. Ori de câte 
oră Biserica a avut norocul a avea în fruntea el un înţelept 
administrator, sume foarte mari stai putut strînge. Mitropoli- 
tul Veniamin în Moldova, Nifon în Muntenia, Episcopii Filo- 
theiii și Niculescu, și alții, aii putut stringe sume colosale pe 
care le ai întrebuințat pentru Biserică și pentru Scoale. 0- 
noare lor! Dar din câte va fapte isolate, nu este cuviineios 
a se trage consecinți generale. De câtă va vreme cuvintele 
„Biserica și Scoala“ sint așa de strâns legate împreună, că 
ar părea o profanare a despărți ceia ce obiceiul cuvintelor 
pompoase, care din nenorocire s'a încuibat la noi, a unit aşa 
de strins. Cele întăi cărți românești aii fost cărți bisericești ; 
cele întăi tipografii ati fost prin Mănăstiri ; cele dintăi scoale 
aii fost scoale. pentru a putea ceti și Sluji în biserică; cu- 

“vintul de dascăl a fost la noi multă vreme synonim cu cu- 
vintul de cântăreț la biserică ; toate aceste sunt adevăruri re- 
cunoscute, asupra cărora nu se mai încape nici o discuţiune, 
Serviciul divin presupunând cel puțin cetirea corectă a cărți- 
lor ritualului, era absolut necesar. ca biserica să "ŞI aibă scoala 
sa pentru pregătirea clericilor. In aseminea scoale puteaii ne- * 
greşit întra și unia mireni, cari nu se destinati preuţiei. Nu 

proprietari, ci aiizis ca să scoată +9). O simplă scăpare din ve- 
răposatul Io Mihail Voevod din bir dere a făcut să punem ca ipotesă 
şi din toate mâncătoriile; și pre 
aceia li a fost aşezămintul lor.& 
Urmează din acest document că 
țeranii credeaii un avantaj pen- 
tru dinşii a fi „vecini“ scutiți de 
biv și de toate mâncătoriile“ de- 
cât a se bucura de olibertate ca- 
re pentru dânșii era încunjurată 
cu atâtea greutăţi și neajunsuri, 
Documentul este publicat în Te- 
saur ], 391. 

un fapteare se dovedeşte prin hri- 
sovul lui Grigorie Ghika din 1718: 
„sait socotit la trei Episcopii a țe- 
rei să se mai așeze trei scoale... 
leafa lor s*a rânduit câte 80lei de 
dascăl pe an...; însă Sfinţia Sa, Pă-: 
rintele Mitropolitul să, dea acei 
bani din banii Preuţilor, la mâna 
Episcopilor și Episcopii să plă- 
tiască, dascălilor“... Uric. 1, 54,
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facem nici o dificultate de a admite că, cei cari învățat a ce- ti învățaii în scoalele de pela biserici și mănăstini, Dar atita și ni- mic mai mult. Pentru nof înse cuvîntul „Scoală“ are 0 în- semnare mult mai întinsă. Pentru noi Scoala este știința. Cu toată bigarea de samă cu care am studiat vechile noastre do- cumente, n'am putut găsi nicăire, că ar fi esistat la noi o scoală creată de cătră biserică pentru a se învăţa o ramură cât de neînsemnată a cunoștințelor omenești. Afară de tra- ducerea câtorva opere theologice, n'am găsit nici un indice ca biserica să fi ocrotit ştiinţa în Moldova. Un singur merit are biserica noastră în cestiunea ce ne preocupă: Ea nua combătut știința. Acuma, făcut'a aceasta, pentru că nici nu a- veaii ideii dignitarii bisericei despre primejdiile ce puteaii veni pentru creștinism din lățirea științei; ori pentru că e- raii toleranți ? Inclinăm a crede că aveaii ideiă despre şti- înță. In adevăr; noi n'am fost în tot trecutul nostru departe de ori ce mişcare științifică. Mulţi din tinerii boreri "și făceaii educațiunea în scoalele din Polonia. D, Cogâlniceanu susține că N. Costin a învățat în universitatea din Cracovia, D. C. Esarcu în o călătorie la Bolonia a văzut un părete întreg plin de portretele studenţilor acelei Universităţi, cari Stau dis- tins mai pe urmă și ai devenit celebri, părete deasupra, căruia era scris cuvintul „Dacia“ 1). Da; conform tradiţiilor Biseri- cei răsăritene, Mitropolițit şi Episcopii noştrii n'a văzut nici odată cu ochi răy știința şi pe oamenii învățați. Dar de la această toleranță şi pănă la transformarea Mănăstirilox noas- tre în instituţiuni analoage Benedictinilor, distanța este foarte mare. A susţine că Mănăstirile noastre aii fost asilul ştiinţi- lo» este 0. afirmaţiune care este contrazisă de toate docu- a 
11), Aceasta.o spune D-sa în că D. Esarcu a mai continuat in- „Foaia Societăţii pentru Invăţă- vestigaţiile sale asupra acestui su= tura Poporului Român“ anul I-ii biect important. (dacă nu ne amăgim). Nu Știm da
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mentele noastre. Biserica a făcut foarte puţin chiar și pentru 
Biserică. Mitropolitul Veniamin după câţi va ani de archipăs- 

torie, în timpul cărora s'a întimplat Eteria cu bejănia carea 

urmat, și cu venirea Turcilor, cari aii părăduit cea mai mare 

parte din gospodăria întemeiată pe la moșiile Mitropoliei, Mi- 

tropolitul Veniamin a ridicat un monument, acăruia restau- 

vare a costat o sumă foarte mare. El a făcut o scoală ade- 

verată ; era vestit prin milosteniile sale şi cu toate aceste se 

ştie cât sai risipit din averea Mitropoliei în timpul sei. 

Unde sunt în trecutul nostru, clădiri asemine ca a Mitropo- 

liei din Iași ? P. S. Melhisedec a publicat Inscripţiunile a 48 
de biserici și mănăstiri din Moldova *2). Ei bine! Din cele 
48 de mănăstiri, numai una este clădită de cătră un Egumen. 

Dacă am avea lista complectă a tuturor bisericilor, și Mănăs- 

tirilor din ţară, nu am găsi nici 2 la sută pentru locașurile 
divine ridicate de cătră Cler din veniturile mari, colea avut 

la disposiţie în cursul viacurilor, . | 

Nu credem că este în folosul Bisericei a se mărgini la 
argumentul că în trecut a adus multe serviţii țerei. Asemine 

axgument nu trebuie a se întrebuința de cât când e mare 

sărăcie de altele, Noi nu credem câ Clerul nostru trebuie să 

adoarmă pe laurii dobândiţi în trecut, mirginându-se a acusa, 

necontenit pe contimpurani de lipsa de recunoştinţă, «le de- 

părtare de la vechile tradițiuni. Rivnitor de a fi fruntea sotie- 

tăței ; incunjurat de iubirea și respectul de care sa bucurat 

în trecut, Clerul nostru trebuie să îmbriţişeze cu dragoste i- 
deile sănătoase timpului, să iubiască știința, să o cultive și 

să ajungă a îi, alăture cu turma sa în ceea ce priveşte 

munca și suferințile, mai pre sus în ceea ce priveşte capa- 

citatea și dorul de a fi folositor poporului. Mărginit în tre- 

cut și fără altă influință de cât influința morală, Clerul are 

+2), Bucureşti, 1885,
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datoria să se cultiveze, ferindu-se înse a se constitui în o 
castă superioară. poporenilor sci 13), 

Afirmând că Clerul n'a avut în trecut de cât influinţa 
morală, avem în videre timpurile anterioare viacului al XVIII. 
Aceasta resultă din puţinele acte de care dispunem şi din 
mărturiile Cronicarilor. Când vedem un Mitropolit însărcinat 
să facă o constatare la fața locului într'o pricină de hotare, 
când în raportul ce'l face cătră Vodă el zice că „li am ră- 
dicat pre acol6 stălp şi le am semnat locul tote și. 
când în subscripţie scrie „cu plecare ne închinăm Măriei- Tale 
Și Ssvatului ţăriei tale“ iscălind alături cu „tobul Măriei-tale 
Sekili ce aii fost Cămăraş“. (A se vede intreg raportul în Arch. 
Ist. 1, 22), avem dreptate să ne credem foarte departe de a- 
cea opinie care represintă pe capii Clerului nostru ca o înaltă 
autoritate, representănd ţara față cu Domnia. 

Tăcerea cronicarilor în-ceia ce priveşte acțiunea Cle- 
rului asupra politicei generale a țerei este de asemine foarte 
semnificativă. In țerile unde Biserica a avut o mare putere, 
în fie-care eveniment istoric important vezi influența ei. La 
OY, din contra. Două esemple „ne vor întări în opiniunea 
noastră. Dacă am avut în trecut vre un Mitropolit cu care 
cu drept cuvint se făleşte biserica moldovenească, acesta este 
Mitropolitul Dosofteiit. Invâţat, rivnitor pentru cuvintul lui 
D-zei, cultivând limba românească, el este insemnat prin seri- 
erile sale şi, putem afirma, și prin ideile sale politice. De 
două ori acest Mitropolit a părăsit Moldova ducându-se în 

  

15). Dacă suntem de părerea de 
a av€ un cler luminat, am voi în 
acelaș timp ca să nu se imiteze 
ceia ce s'a făcut peaiurea, Acolo 
preuţii sunt învăţaţi, aii o posiţiu- 
ne materială foarte frumoasă, dar 
pe_fie care zi ci tind a deveni 
străini pentru ţerani. Noi n'am 

dori ca şi preuţii să adaogă pe 
la sate ceata flămânzilor cari es- 
ploatează pe locuitori, De câtsă 
se întimple aceasta mai bucuroși 
am fi să vedem pe la ţară pe ig- 
noranţii, dar bunii preuţi din via- 
cul trecut.
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Polonia : odată cu Petriceicu Vodă Şi a doua oară când s'a 
„retras Sobieski din Moldova. Po n6i astăzi ne înteresează foar- 
te mult acest fapt; vedem în Mitropolitul Dosofteii pe cel 
mai însemnat representant al partidei care, în viacul alAVII, 
era pentru o unire cu puterile creștine în contra 'Turcilor; și 
culegem cu multă aviditate tot ce ar putea să ni esplice fap- 
tele marelui Mitropolit. Scriitorii contimpurani, din contra, 
pare că nici nu se ocupă de el. După ce ni spune că Petri- 
ceicu Vodă a făcut o mănăstire lingă târgul Siretului, mă- 
năstire sfințită de câtră Dosofteiii, N. Costin zice „Și de a- 
colo aii fugit și el în țara leșască, de aii remas scaunul fări 
Mitropolit.“ Câte va pagine ma! pe urmă, acelaș cronicar ni 
spune că în 1675 s'a întors Mitropolitul din pribegie şi că 
a fost închis de cătră Dumitraşcu Vodă în Mănăstirea Sf. Sava, 
de unde a fost scos şi pus la scaunul lui, închizând pe Teodo- 
sie, pe cate ”] făcuse el Mitropolit. Când Dosofteiii părăsește 
Moldova, acelaş cronicar se mulțemeşte a ni spune că „s'aii 
dus Mitropolitul împreună cu moaştele Sfântului Mucenic Ioan 
Novi în țara leșască, cu toate odoarele de mult preţ a Mi- 
tropoliei și a Sfântului.“ Atâta și nimic mai mult! Peste câţi 
va ani Mitropolitul Sava a fost mazilit de cătră C. Duca. 
N. Costin nu ştie bine pentru ce pricină „dându-i vina. că 
maii vrut să meargă la marginea țerei Muntenești la Foc- 
şani, să chiăme bolerii pribegi... . alţii spun că nai pri- 
mit ca să deslege văcăritul.. .» ce cum aii fost tot pentru o 
pricină Tai mazilit.“ Iată un fapt important. Un Mitropo- 
lit este mazilit. Istoricul Moldovan se găseşte în fața a do- 
uă păreri care circulati despre pricina mazilirei. In loc să 
caute să ni dea lumină, el se mulțemește a ni spune în de- 
finitiv că „tot pentru o pricină ai mazilit“. Cât de departe . 
este ideia ce scoatem din' cetirea legilor şi a instituţiunilor, 
de practica lucrurilor, D, Cantemir, Gheorgake Logofătul și
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chiar cronicarii ni vorbese necontenit de Mitropolit ca Cap al legci, ca prezident a] Marelui Divan, de „sobor bisericesc şi politicese“; pe când în practică, autoritatea Mitropolitului este foarte mărginită; iar așa numitul sobor ființază numai cu numele, saii nu face de cât să aprobe tot ceia ce Vodă găsește cu cale: Chiar în viacul XVIII-le când Biserica, Cum vom vedea mai jos, este mat puternică, hotăririle acelui »Sobor“ nu erai tot d'auna respectate. In 1754 un Sobor strîns sub președința Mitropolitului Iacov şi alcătuit din toți Episcopii și Egumenil Moldoveni hotărăște „Iară străin nici 0 dată să nu se primiască, nici să mai între altul străin la păstoria vre-unut Scaun, cu mijlocire de bani, sai măcar și fără bani, sai măcar eu prieteni să'și isprăviască improtiva pravelei şi obiceiului pămintului“ blestemând. cu blesteme to- ribile „pe oră cine sar ispiti să calce obicelul sfintei Mitro- polii Saii_a altor scaune“ când în 1786 Leon Episcopul de Roman trece la Mitropolie „la Episcopia Vacantă, zice P. $. Melhisedek, prin intrigile fanariotice să alege un Eaumen fanariot de la Monastirea Barnovski,—contra blestemului so- bornicesc din 17538, Lucrul nu ne miră din partea lui A- lexandru Ioan Mavrocordat ; dar foarte important este că E- piscopul de Huși Iacov Stamati, un Mare Mitropolit Moldo- van mai pe urmă,a luat parte la „Ipopsifiarea“ acestuy Epis- „cop Grec, impreună cu doi Archierei Greci! Socotim de pri- sos a mai adăuga noi ceva ; fără, numai că, in urma acestui act, noi nu mai socotim ca „satiră“ cum se esprimă autorul Cronicei Hușilor, jalba adresată lui Alexandru Mavrocordat de cătră Iacov Stamati, prin care jalbă numitul Episcop „nă- zuind la înalta milostivire a Inălţimei Tale, daii supărare și cu lacrimi m5 Yog, că după cum alte sfinte Mănăstiri s'au împărtășit cu luminatele mile domnești ce ai primit tîrgură cu tot venitul, de ai și mortasipia de la cei ce “şi fac negu-
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țitoriile sale, să fie și această sfântă Episcopie miluită de 
cătră Inălţimea Ta cu acest venit al mortasipiei de pe locul 
tirgului numai de zilele de tirg“. De ce să transportăm în 
trecut ideile noastre de astăzi? De ce să atribuim Ierarhi- 
lor Moldoveni o autoritate pe care n'aii avut'o, şi de ce săi 
facem niște eroi, când documentele contimporane ni “ pre- 
sintă alt-fel? . 

Să lăsăm pe alte Biserici, pe Biserica Catolică d. e. de- 
plângând un trecut şi o influință puternică, pe care a avut”o. 
Biserica Românească, şi aceasta este titlul et de glorie în 

Istoria Naţională, n'a avut un trecut strălucit. Ignorantă 
în timpurile de ignoranță; aplecată spre puterile creștine 
când ţara întreagă cugeta ast-fel ; protestând în contra Ru- 
şilor, când toată suflarea românească. era îngrozită de jăfui- 

rile armatelor pravoslavnice (esilul Mitropolitului Grigorie) 
Biserica Românească este: Vlădica Gheorghie, ars de viii de 
cătra Ioan Vodă, Cel Cumplit; este Mitropolitul Athanasie, 
bătut până la moarte de Stefan Tomşa (vezi: „O escursie: 
la Mânăstirile din Bucovina“ de P. S. Melhisedek în „Re- 

vista, pentru Istoriă, etc“ 1.); este Mitropolitul Dosotheii, de 
două ori pus la închisoare; sunt Mitropoliţii Iacov şi Veni- 
amin, nevoiți a părăsi Scaunul Arhipăstoresc; sunt acei Pre- 
uți, cari munciaii și suferiai alăture cu țeranii ; sunt acei 

Călugări, cari „roboteaii“ necontenit și cari făceaii ca live- 

zile, viile și moşiile mănăstirești să fie un model pentru cul- 
tivatorii de prin prejur. Pentru că n'a fost despărțită de 

popor; pentru că suferințile și bucuriile Poporului aii fost 

şi ale Bisericei; pentru că în tot dauna Biserica Româneas- 

că s'a purtat ca „Unde este turma să fie și Păstorul“ după 

macsima însemnatului Mitropolit Sofronie Miclescu; pentru a- 

ceasta ea merită iubirea și respectul tutulor! 
In timpul Domniilor fanariote Mitropolitul şi Episcopii
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aveaii mai mare influință. Aceasta provenia mai cu samă 
din causă, că Turcia lor li se adresa când era vorba a se a- 
dresa țerel. Cu cât relaţiunile cu Biserica din Constantino- 
pole aii devenit mai strînse, cu atâta crește influința Cleru- 
lui în trebile publice. Sa susținut că, Mitropolia era Arhiva 
coa mare a ţerei; că Mitropolitul era, organul ei, față cu 
Poarta. Otomană și cu vecinii. Acesta este un adevăr pen- 
tru timpurile de la 1750 în coace. In adevir, Domnii fiind 
străini și vremelnic, Mitropolitul ajunsese a representa pe 
Moldova. De aceia şi câte-va fapte patriotice, care le găsim 
în acele timpuri, se atribuesc cu drept cuvânt lor, Această, 
influință li-a venit din două cause: a) Rusia, putere orto- 
dosă, a căutat mai întăi să atragă în partea sa Clerul: b) 
Turcia, urmând ceia ce se făcuse cu Bisericile Resăritului, 
câuta să se înțeleagă cu Clerul, care în părerea Divanului 
avea calitate a lucra în numele Moldovei, după cum Patri- 
arhii lucra în numele conaționalilor lor. Se înţelege înse 
că puterea Mitropolitului nu putea merge pănă acolo încât 
să facă oposiţiune voinții Domnului. 

Un singur cas giisim în viacul XVIII-le când Mitropolitul 
s'a opus lui Vodă. Pe la jumătatea acestui viac, Moldova a avut 
norocirea a avea în fruntea Clerului un mare Mitropolit, pe Iacov 
Putneanul. Se legase văcăritul cu mare blestem de Arhierei, 
„Scarlat Ghica și cu Miniștrii Măriei Sale apucase pe Păriutele 
Mitropolitul cu fel de fel de cuvinte dulăi, şi cu multă giuruin- 
ță ca doară '1 vor putea întoarce să deslege văcăritul; dar 
în zădar Sai ostenit că nimică n'a folosit... arătându-li 
(Mitropolitul) Mitropolia şi Cârja zicându-li: luaţi și faceţi 
ce știți“ 4). Ştim că Domnil aveati mijloc de a deslega bles- 
temul Ierarhilor ţerei: firmanul împărătesc ori deslegarea 

  

+), Lu, 240, 

6.
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Patriarhilor, Mai înainte de a alerga la aceste mijloace, fa- 
ță cu un Mitropolit ca Iacov, Ioan Teodor Calimah, "și a pus în 
minte să'l facă u se retrage din scaun. Vasile Ganea afost 
însărcinat cu “aceasta „Şi apucându-l Ganea pe Mitropolitul 
Iacov de zi de noapte, nelăsându-] în pace, îndemnându-l ca 
să facă paretis, care nui da resuflare, arătându-i câte nici 
prin cuget nui trecea, 45) Tm sfîrșit Dătrânul Mitropolit a 
fost nevoit să demisioneze 46). „Și așa făcând Paretis şi 
a luat ziua bună de la Domn, şi de la toți Boterii Măriei 
Sale, și de la toți Boterit pămînteni, cerându-și i&rtăciune de 
la toți, rugându-se ca să nu'l uite, zicându-li: iată că m'am 
lepădat şi de Mitropolie, și de cinste, și de toate ale aces- 
tei lumi, numai focul jurământului să nu'l iei în cap și în 
suflet; și socotiți că sîntem toți musafiri acestei lumi, și în 
ceia lume avem a trăi şi a respunde la toate faptele noastre; 
Şi fiți sănătoși, Zic că mulţi din Boreri și din Giupânese aii 
fost plângând. 

- Feciorul lui Vasile Ganea a fost îmbrăcat cu caftan, 
dându-i paia de Comişia cea Mare, rămânând cu acea mili. 
In locul lui Iacov a fost chiemat la Mitropolie, Grigorie, fra- 
tele lui Vodă, care era Mitropolit la Tesalonic. Ast-fel col 
doi frați S'aii împreunat în pămîntul „patridei noastre, amîn- 
doi fiind cap acestor ţeri unul asupra tagmei preuţiei şi al- 
tul asupra raielii împărăteştie, Noul Mitropolit înse refusă a 
deslega văcăritul. Chiar când veniră cărțile de la Patriarhie, 
prin care toți Patriarhii și Arhiereii deslegaii ceia ce se le- 
gase; Bolerii ai respuns: „Noi la aceasta nu ne amestecim, 

“nici putem să o facem. nici este cu putință a întra, întrun 
blestem ca acesta“. 17) Spiritul lui Iacov însufieția pe Bo- 

45), Le 111, 250. 1), LU, 252, 45). Ta 1, 251.
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torința“, o dare mai grea de cât văcăritul, de la care să nu 
fie nimine scutit, de cât să cadă sub blestem. Incercase mai 
înainte Scarlat Ghica să stringă văcăritul cu firman de la Im- 
părăție dar „s'a cunoscut că n'a fost vota lui D-zeii să trea- 
că vuga Şi lacrimile lui Iacov Mitropolitul și ale altor Arhierei, 
că când gătise toată orinduiala slujbei să porniască văcări- 
tul, j aşi sosit mazilia“. 45) In altă parte a studiului nostru 
am mal pomenit de marele. Ierarh Moldovan. Mai înainte de 
a ne despărți de această imposantă figură a Bisericil Moldo- 
vene, ţinem a da în notă un capitol din „Floricica“ cărțulie 
alcătuită şi publicată de el în a sa tipografie în Iași 1757. 
Capitolul este intitulat: „Invăţătură pentru ca să "ȘI dea fie- 
care om feciorii lui la cartea 49), 

Yeri „de la mare pănă la mice, Ai preferat să scoată „Aju- 

45). L. UL, 183. 
49). „Nu se poate să fie mat fe- 

ricit omul, când pune tot gândul 
şi purtarea lui de grijă, înce chip 
şi cu ce. mijlocire va putea să va- 
ză copii lui rânduiţi spre pricop- 
sala învățăturei, după cum vedem 
nu numai în Sfânta Scriptură, oi 
şi la toate istoriile fericind pe 
părinții aceia carii pun silința lor 
cu neadormiţi ochi pentru invă- 
țătura copiilor lor. De vreme că 
Învățătura cea de D-zeii insuflată 
este lumina trupului şi cunoştin- 
ţa credinţei cei D-zeieşti, este o 
înălțare a firci omeneşti; este o 
Domă a prea înaltului şi cerescu- 
lui Impărat, şi o pază a tuturor 
poroncilor Sfinţiei-Sale. Şi această 
învățătură a făcut pre filosofi de 
ai cunoscut toate firile, nu nu- 
mai cele pămînteşti, ci şi cele ce: 
reşti. Această învățătură este o i- 
coană şi o închipuire D-zeiască; 
Şi o cârmă ce ocârmuește pre su- 
fletul ce se află întru 'acest vas 
pământesc: această învățătură sînt 
strunele minţii, care strune lo- 

vindu-se cu credinţă şi cu frica lui D-zeii, slobod viersurile bu- 
nătăţilor, şi ajung îndulcirile lor 
pănă la scaunul cel D-zeiese. A- ceastă învățătură dar văzEndu-o 
noi că este adormită intru înțu- 
nericul lenevirei, ni sai rănit îni- ma de foametea aceasta, ce sea- 
flă înrădăcinată în sufletele a u- nora din Părinţi cari *și cresc co- piii lor fără învăţătură. Deci fişte 
care om ce este învățat, se chia- 
mă om cuvântător; iar cel neiîn- 
vățat este asemine dobitoacelor, 
Și de voiţi să vă fie feciorii Yoş- 
trii asemine dobitoacelor, este ma- 
re greşală și orbire; căci “că 'se 
lipsesc de învățătură cu care fă- 
ră de aceia cu grei este a cu- 
noaşte pre D-zeii; numai atâta 21 
cunosc, precum ?] cunosc şi dobi- 
toacele cele nesimţitoare. Şi ade- 
vărat şi încredințat lucru” este: 
că învățătura este asemine cu flo- 
rile cele mirositoare, care cu mi- 
rosul învățăturei tămădueşte toate 
ranele cele trupești ; iar cel neîn- 
vățat este aseminea copaciului ce-
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Un alt barbat însemnat în Biserica Moldovenească la 
jumătatea viacului trecut, de și departe de Mitropolitul Iacov 
şi de Inokentie al Hușilor, a fost Vartholomeiii Măzăreanul 
Egumenul Mânăstirei Solka, care a făcut parte din deputa- 
țiunea trimisă la Impărăteasa Ecaterina. Acest vrednic Ar- 
himandrit a fost un scriitor neobosit. Pe lingă „Liturghia 
Arhierească“ tălmăcită de dinsul în Petersburg, care se află 
în manuscript la Mitropolia din Iași ; pe lingă descrierea că- 
lătoriei deputațiunei Moldovene în Rusia, care s'a publicat în 
„Arhiva Românească“ ; în un manuscript, proprietatea D. C. Cli- 
mescu, Profesor la Universitatea din Iași, 50) se află o listă 
de: „Câte cărți ai tălmăcit şi aii și scris Arhimandritul Var- 
tholomeiii Măzăreanul de când ati venit din țara Moskicească 
de la Beligrad, și unde sunt acele cărți“, 51) Lista este fă- 

lui uscat; şi precum soarele în- 
călzeşte şi creşte toate cele ceo- 
drăsleşte pământul, aşa şi învă- 
țătura dă pricepere omului spre 
toată cunoştinţa; şi iarăşi, în ce 
chip depărtându-sesoarele de cru- 
gul zilei se face întuneric, aşa şi 
învăţătura fiind depărtată de tică- 
losul acel om,. se află la îutune- 
ricul necunoștinței; și mai în scurt 
este orb, măcar de i se şi pare, 
că vede; căci că ochii celui ne- 
învăţat și nepedepsit sint orbi; 
şi mai mult ai sufletului; că min- 
tea şi sufletul sint care râd, şi 
când mintea nu pricepe care sînt 
de treabă, oarbă este de tot, Ve- 
deţi dară părinților cari vă lăsaţi 
copiii voştrii nepedepsiţi, câtă stri- 
căciune și nepricopsală pricinu- 
eşte feciorilor voştri lipsa învă- 
țăturei. Pentru care iată dară că 
vă îndemnăm ca să vă deşteptaţi i- 
nimile voastre la bunătăţile cele 
sufleteşti, care curg dinsfânta în- 
văţătură, şi să vă daţi copiii fieşte 
care părintela învăţătură, ca niște 

desevărșiți părinţi şi purtători de 
grijă de cele de folosul feciorilor 
voștrii. Şi urmând poruncii Şi învă- 
țăturei noastre, veţi avea nădej- 
de a vă bucura şi a vă veseli de 
fiii voştri, ca de niște înţelepţi de 
D-zeii, şi ei vor pomeni pre voi“ 
Cartea este proprietatea D-lui C. 
Ericeanu, profesor la facultatea 
de. theologie din Bucureşti. 

5) Manuscriptul a figurat Ja Es- 
posiţiunea Scolară din Iaşi în 1885. 
Este trecuț în Catalogul Esposi- 
ţii cu titlul complect la pag. 270 
din „Serbarea Scolară de la, Jași, 

„ Acte și; Documente. 
53) Cuvinte din 'prologul mos- 

chicesc pe trei luni, 
Cuvinte din prologul moschi- 

cesc, iarăşi pe trei luni, 
- Cuvinte din prologul moschicese 
iarăşi pe trei luni. 

Canoanele de la, Poivecernie. 
Crinii țarinei, : 
Condică de toate scrisorile sf. 

Mănăstiri Putnei. 
Condică pentru toți țiganii nu-
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cută după dimisia şi pe când trăia Mitropolitul Iacov, pen- 
tru că se zice în ea că trei cărți se află „la Prea Sfinția Sa 
Chiriu Chir Iacov, Proin Mitropolit, 

————_.. n (9 Ce 

  

mitei Mănăstiri. 
Cartea Sf, Osihie. 
Cartea Sf. Teodor. 
Cartea Sf. Nil Sorsakiei (2) 
Carte Călugărie in schimă. 
Carte apofthegmata, (Vezi „Ser- 

barea Scolară, Acte și Documente 
pag. 294). 

Carte Ezop, 
Carte loan Scariiașul, 
Cartea Dorothii, 
Letopisiţe de la zidire, 
Cuvint ini Ipolit 
Videniile lui Grigorie, 
Condică de toate scrisorile Bi- 

sericanilor. 
Carte Efrem Sirul, 
Carte Ipheca Ieropolitica, 
Carte Scorbia Istaşăi (9), 
Carte Catihisis în scurt, 
Cazania lui Aftanasic, Episcop 

Tferului, la anul noii, 

Panihdic cu 8 canoane pentru 
morți ; canonul ]a răstignire ; pa- 
raclisului; şi vieţile sfinților A- 
postoli Petru şi Pavel, 

Panihdic mic, 
Carte Dulce Invăţături, 
Condica tuturor scrisorilor Sf. 

Mănăstiri Solcăi ; întru acelaș iz- 
vod de toate odoarele şi vesmin- 
tele. (Vezi Arch. Românească, 1). 

Carte Ezopul.. 
Viaţa sf. Xenofont, 
Calindar mare pe 112 ani. 
Două Calindare, iarăși mari. 
Carte Letopisiţul de la zidire. 
Cuvintul sf. Ipolit. 
YVedenia sf. Grigorie. 
Catavasier la praznice, cu Pas- 

chalia şi cu nașterea lunei, iproci. 
Letopiseţul ţerei Moldovei, a- 

Jică această carte, cu estractulci. 
" Slujba Sf, Onofreiii.



Ş 5. 

Documentul. 

Documentul ce publicăm se află în Biblioteca Semina- 
riului „Veniamin“ *) din Iași. Unul din cei mai însemnați 
barbaţi al Bisericei române, Arhiereul Filaret Scriban, care 
cea mai frumoasă parte din viața sa. a consacrat'o acelei 
Scoli, cea ma! bătrână din Moldova, a ţinut ca, să” fie de fo- 
los și după moarte. Prin al sei testament el a lăsat Semi- 
nariului toată biblioteca sa. Intre alte manuscripte și cărți 
prețioase este și Condica a căreia publicare am întreprins'o. 
Dacă s'a înstrăinat de la Mitropolie de cătră marele Arhie- 
reii, nădăjduim că nu 'se va prinde de sufletul lui „Arhie- 
rescul blestem al Inalt Pr6 o Sfinţitului Mitropolit și a tutu- 
lor Pr6 o Sfinţiţilor Arhierei“, pentru. că nici i se putea giisi 
un loc mai nimerit de cât în Biblioteca Seminariului, alătu- 
rea, cu manuscriptele Mitropolitului Veniamin. 

Noi publicăm Documentul păstrând aproape şi ortografia 
și chiar forma esternă. 

Ni am permis numai două schimbări: 
2) ?L publicăm cu litere ; și 

*) Compară Ilrisovul lui Con- peţire a Documentului ce publi- stantin Dimitrie Moruzi din 15 A- căm, Vodă întăreşte Aşezămân- | prilie 1779, publicat în Archiva tul lui Grigorie Al. Ghica făcut, * Românească, Il, 175. Prin acel zice el, în 1777 April 1. Această Jrisov, care nu este de. cât o re- dată este greșită.
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b) Am înlocuit pănă la pagina 72 cifrele literale prin 
cifre arabice. De la pag. 73 n'am ma! fost nevoiţi să facem 
această înlocuire, pentru că în document chiar, „Lefile“ sunt 
însemnate cu cifre arabice. Pe cât ştim, aceasta e prima Con- 
dică în care numerile sunt esprese cu asemine cifre, 

- In timpurile din urmă, critica istorică a isbutit a da 
despre Grigorie Al. Ghica, o ideiă deosebită de tradiţia con- 
servată cu atita pietate în Moldova. Moldovenii eraii deprinși 
a videa în el pe energicul apărător al drepturilor ţerei, pe 
Domnul care 'și a repus capul pentru că a, protestat la ce- 
darea Bucovinei. Intreaga Moldovă a salutat cu venerațiune 
bustul seii, aşezat în Beilic, locul unde a fost tăiat, Critica 
ncînduplecată ” presintă cu totul alt-fel. Pentru noi, ori-care 
ar. fi în definitiv hotărîrea istorici asupra causelor tăierei sale, 
Grigorie Al. Ghica remâne unul din cei mai buni Domni din 
viacul trecut. Politica sa esternă a putut fi greşită. A putut 
să, meargă prea departe cu dragostea sa cătră Ecaterina II; 
a putut să se încreadă prea mult în Ruși; dar de sigur, “în 
istoria Moldovei merită un loc de onoare Domnitorul care, în 
ziua suirei sale pe tron, adresându-se Boierilor li a zis între 
altele :: „Să se păzască fioşto-care de a lua mită de pe 
la saraci, cât de puţin ; și de va veni la urechile Mărici Sale 
să fie în ştiinţa tuturor, că se va pedepsi cu mare pedeupsă 
necăutându-l pic de hatîr, de va fi și Boier mare, ori şi rudă; 
de vreme că D-zeii Daii trimis într'acest pămînt, 'ca să pă- 
zască pre săraci, și săi fie milă de dinșii“. !) Aşa de rari 
sunt stăpânitorii cari s'aii înorijit în Moldova de clasele de 
jos, că simțim o adevărată recunoștință pentru acest Domn 
care „Nu era'om înprăștiitor; toate semile le căuta înaintea, 
Măriei Sale ; și cuvintul ce grăia era grăit; şi era lăudat de 

1. 1, 261,
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cătră toți, și plăcut prostimei, Iar Boterilor nu atât, căci: nu 
putea să minînce pe cei mict Şi săracă, că nu'-suferia Dom- 
nul nici de cum“.2) Insemnat pentru buna administraţie a 
ținuturilor ; pentru întemeiarea unei Academii ; pentru incer- 
carea, de a alunga lucsul de la Curte și dintre Boieri; pentru 
înbunătăţirea posițiunei Clerului de mir, Grigorie Al. Ghica, 
trebue crezut pe cuvint când ni spune că: „Cu neadormit 
cuget am fost și sîntem, socotind de a pururea îndreptarea 
stărei și a bunei rinduiele, atât în cel mari, cât și în cei mat 
mică Boleri, și în toți de obşte. 3) 

De și documentul are un Scop precis: ficsarea lefilor 
şi veniturilor funcţionarilor țerei şi a slujitorilor Curţei, el 
este important pentru că ni oglindește starea, Moldovei în 1776. 
Putem găsi în el prețioase noţiuni asupra administraţiei și jus- 
tiției, asupra puterei armate, asupra impositelor și venituri- 
lor ţerei în acel an, | 

Timpul nepermițându-ni a stoarce din Condica lui Gri- 
gorie Al. Ghica tot co ea ni poate da, ne mulțemim a indica 
numai pe cele mai însemnate ştiinți asupra ţerelîn acel timp. 

a)  Administrațianea şi justiția. Moldoveni! nu Cunoș- 
_teati în trecuţ ceia, ce se numește separațiunea puterilor sta- 
tului. . Această separațiune s'a întrodus prin Regulamentul Or- 
ganic, și. încă. foarte mărginită; de oare ce tot se conserva 
Divanului Domnesc și Domnului o putere foarte mare în ju- 
decarea, pricinilor civile și criminale. 

In trecut justiţia era în mâna administraţiunei, care hotă- 
ia, în genere, după bunul plac. Aceasta nu însamnă de fel că în 

*) DL, ÎI], 262, C. Cantemirpoate 
fi considerat ca prietin al clase 
lor de jos. „Că era boierii de la 
o vreme pr6 supăraţi de Cante- 
mir Vodă, că era, la curtea dom- 
nească boicrinaşi tot feciori de 
mojici, Codreni și Gălăţeni; şi zi- 

cea Cantemir Vodă, că Domnul 
face neamurile, Domnul le stinge; 
şi “i era uriţi feciorii de boieri să 
nu % vază în ochi, după cumii 
era nătura. lui. (L, 11, 365), 

3). Doc. 3,
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Moldova nu eraii legi. In anaforaua Boterilor din 1819 *) pentru 
„vechile pravile ale Moldovel“ întemeindu-se pe Cantemir, Bo- 
Yeril susţin, că piină la Vasile Lupul a fost în vigoare Pravila 
lui Alesandru cel Bun (Vasilicalele); de 14 Vasile Lupul pănă la 
începutul viacului XVIII-lea a fost pravila, lui Vasile Lupul; pe 
urmă S'ait alcătuit Hrisoave în deosebite pricini după Pravilile 
Impărătești Nearalele lui Justinian şi Leon, și a urmașilor lor, 
Sinopsis a Vasilicalelor, Introducerea lui 'Theofil Şi Armeno- 
pulo. Cronicile şi documentele de care dispunem ni arată că 
în adevăr erai legi. De multe ori vedem pe Mitropolitul des- 
chizând Pravila şi cetind pedeapsa. Alăturea cu legile era o- 
biceiul pămîntului care era mat puternic de cit legile, pen- 
tru: că Boterii zic în 1819 „In ori ce pricină întîmplindu-se 
a fi pravila cu deosebire de pămîntescul vbiceii, acesta se 
cuvine negreşit a se urma acum, Legi şi obiceiul pămîntu- 
lui înse nu îugrădia întru nimică puterea administraţiunei. 
Aceasta ne-o spune Ales. I. Ipsilant în „Condica“ sa, tipărită 
grecește și Românește în 1780, București. In prefața Condi- 
cei sale Domnul se esprimă în chipul următor: „Intwacelaș 
chip am aflat Domnia mea pre lăcuitorit Valahiei, cari ma- 
car că une ori urma Impărăteştilor Pravile celor de obşte, şi 
alte ori obiceiurilor celor pămînteşti, “care obiceiuri cu cuvînt 
că, sînt din vechime se sîrguia spre a avea întărire. Dar cu 
toate aceste, nici pravilile pururea întru un chip păzia, nici 
vechimea obiceiurilor nesmintite ţinea. Ci, când cu pravilile 
strica obiceiele, când iarăși cu obiceiurile se împotrivea pra- 
vililor.“ 5) Cuvintele lui Al. Ipsilant ni zugrăvesc Justiţia noas- 
tră în trecut. Nu putea: fi vorbă de pravile când era vorbi 
de un favorit ca sub N. Mavrocordat 5) ori despre un roco- 

1) Uric. IV, 207, Racoviţă „cum că ştiiaii precum 5) Uric. V, 392. este drept, dar chiămându'i pre €) Boierii aii dat samă lui M- rând Nicolae Vodă, şi dându-li a
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şelnic ca sub M. Racoviţă 7). 
In istoria administrațiunei Moldovene este foarte în- 

semnat C. Mavrocordat care: „aii început a da boieriile şi 
isprăvniciile, care „ispravnici întăiași dată acest Domn i aii 
scormit, aducând această muștră din țara Românească. 5) A- 
cest Domn a făcut în 1741 „Așezămintul Moldovei“ care 
poate să ni d6 ideiă despre ce era administraţia înainte de 
dinsul. Ispravnicii și Boierii Slujbași „luaii casele oamenilor 
cu sila, fără chirie şi tocmală ca să găsduiască ; luai gloabe 
angării, clăci; Armenii Și Jidovii erati datori să li d6 așternut, 
vase, blide ; luai zaharale de orz, făină, conace, podvezi de 
cară, cai de olac, scânduri fără tocmală ; punea năpăști oa- 
menilor de "i încărcaii la desetină și goștină; de la femel și 
fete cu pricini de şugubini împliniaii bani numai pe vorbe 
omeneşti, fâră probe; luai tidve de vin şi oci de horilcă de 
la negustori ; Şi însușiaii banii de gros, vamă din legunmi de 
tot felul, fin fără bani.“ 9) In Așezămîntul sei Vodă oprește 
asemine abuzuri, amenințând pe vinovaţi cu pedepse aspre. 
Urmează de aice că abuzurile învechite Sai curmat ? Nici de 
cit. In Document (p. 43), Grigorie Ghica ordonă că: Nemes- 
nicik, gloabele, clăcile, împărțare de vin prin sate se lipsiască. 

  

sfat, așu am gindecat cu giudeţ 
drept, și Pam dat rămas şi platnie 
pe Neculai Șoldan, ca pre uu r0- 
coşălnic și ridicător de rescoală. .. 
el fiind fecior de boier și pămin- 

înțelege să nu răspunză împotri- 
vă nici cum la Divan. Deci Știind 
acea poroncă n'ait avut gură să 
grăiască spre dreptate, ce cum a 
zis Domnia Sa, aşa ati poftorit şi 
D-lor cu toţii“ (Uric. V, 365). Vor- 
bind, despre acest proces în „Con- 
vorbiri Literare“ D. Xenopolu in- 
titulează articolul „Justiţia sub 
Fanarioţi.“ Noi credem că, era şi 
mai rea mai înainte, 

*) Iordachi Rusăt jăluindu-se că 
pe vremea Cătanelor Neculai Șol- 
dan “i a jăcuit casele de la alăr- 
gineni, Vodă: ;Cu tot al nostru 

tean...nu ?i s'aii căzutsă "să facă 
de cap. Satul lui Dulceştii 11 am 
dat să 7] stăpiniască D-lui Iordachi 
Rusăt... Iar Neculai Șoldan, ca un 
jacaș ce aii fost și rocoșălnic pă- 
mântului seii, să fic lipsit de a- 
cost sat, şi să "si întrebe cu aceia 
pe cine „va şti cl... (Uric. III, 51). 

%) L. ÎI], 198. 
%) Uric. 1V, 396. „Uşile Diva-
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Pentru a pune capăt acestor abuzuri Domnul a ficsat 
leafa și venitul fiecăruia Boler. 10) 

In trecut funcționarii Statului nu numai că nu avusese- 
ră lefi, dar încă, după sistema care se păstrează și în Docu- 
ment, slujbași de jos eraii datori să plătiască superiorilor a- 
ceia ce se numia „Pocloane“. Un Seimean de curte d. e. avea 
pe lună liafă 3 lei. El era dator să d6 pe fieşte care an 1 
leit și jumătate Hatmanului. Aprozii nu aveaii nici o liată, dar 
fie care Aprod era dator să d6 Vatavului de Aprozi 5 lei. Şi 
aşa mal departe. Aceasta se numia venitul Boterilor, afară, 
de alte izvoare. 

Grigorie Al. Ghica prin Condica de faţă hotărăște lefile 
şi veniturile Boterilor „spre resplătirea ostenelilor și a pur- 
tărei de grijă dregătoriei lor, cum şi spre odihna obştescului 
norod, care se supăra ma! înainte cu acele în multe feliuri 
venituri asuprelnice.“ Vom vedea cum chibzuia Domnul su- 
mele necesare pentru plata funcționarilor, 

In epoca de care ne ocupăm, Boteriile țerei diferiaii de 
cum le descrie D. Cantemir. Hatmanul d. e. nu mat este co- 
mandantul forțelor militare, nici al vre unei cetăți. EI este 
un funcționar, bine plătit; dar care are sub ascultarea sa 
numai 188 Seimeni de Curte, 188 Seimeni Hătmăneşti, 47 Vi- 

nului eraii deschise, şi multă vor- 
bă cu prostimea avea, cât atâta 
li didese obraz, cât nu putea ni- 
ine din boieri ca să zică măcar 
cât de puţin lucru unui țeran, că, 
îndată striga: la Vodă; şi pentru 
un lucru de nimică a unui ţeran 
cât de prost, făcea pe un boier 
mare mascara, și 7] și inchidea. 
Şi mai dăduse o poroncă în ţară 
ca să nu fie volnic nime a lua 
măcar un oii fără bani, nici sluj- 
Vași, nici altul nime.* (L. 11, 198). 
In această aparare a oranilor şi 
persecuție a boierilor, C. Mavro- 

cordat imita pe părintele sei care 
„şi feranilor aă fost dat voie. de 
a se ridica cu piră asupra boie- 
rilor, de nici “i băga în samă. In 
Divan suduia mojicii pe boieri, și 
cum eşia Ja Divan de se jăluia un 
țeran pre un boier, îndată 'dapre 
boier pre mâna ţeranului, fără 
nică o judecată saii dreptate. (L. 
1, 46). 

19) Matheiii Ghica în 1754 a 
aşezat veniturile Boicrilor. A se 
vedea Așezămintul sei în Uricar, 
I, 270, 

,
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nători, 100 Calarași Hătmăneşti, și principala lui însărcinare 
este „a rindui străjile pe la mahalale cu slujitori de ajuns, 
și cu zapcii de credință, ca să străjuiască neadormit de cu 
Seară pănă în ziuă.“ 11) Pentru aceasta el are o leafă de 
4200 lei pe an și pocloane de la inferioui în sumă de 1576 
lei 60 de bani. Diferința înse este în favoarea viacului XVIII. 
Mal înainte, funcțiunile erai mai mult personale Domnului, 
de cât ale țerei. Boierii cu însemnele dregătoriei lor în mână, 
toiage de argint, etc. îndeplinesc o mulțime de însărcinări 
care privesc mai mult pe Domn de cât pe țară. Negreşit ; 
Postelnicul, Logofătul,  Paharnicul, Stolnicul aveaii însemnă- 
tate în administraţia țerei ; dar aceasta li venia de la taptul 
material că ei îndepliniai slujbe domnești: acăţaii pecetea 
domnească, dădeaii de băut lui Vodă, gustaii bucatele, țineaii 
spada domnească, etc. Ei nu funcţionaii în virtutea unor legi 
ci.pentru că erati plăcuți sai credincioși Domnului. 

In viacul trecut constatăm o schimbare importantă. Lista 
lui Gheorgaki Logofătul şi Documentul ni arată, că funcționarii 
statului sunt deosebiți de persoanele atașate serviciului Curţii, 
Numirile vechi se conservaii ; dar, în realitate, altul este Lo- 
gofătul, Spatarul “din viacul trecut, de cât cum fusese mai îna- 
inte vreme. Lucrurile se schimbase şi, după, părerea noastră, 
in bine. Ce"! dreptul, Curtea nu mai avea aspectul patriarhal 
de odinioară; nu maj erai acele mese cu toasturi nesfărșite, 
în care Mitropolitul după ce aa luat parte la toate toastu- 
rile „la urmă bea un pahar de 100 de dramurt în sănătatea 
țerei“ 12) și în care Boterii eraii duși acasă de ciitră slugile 
lor, când nu mai puteait merge singuri; lipsia, învechitul o- 
biceiii ca toți Boierii să aducă presente Domnului la anul 
noii, pentru ca și el să primiască în schimb ; dar adminis- 
trația țerei este mai regulată și cercul atribuţiilor fiește că- 

") Docum. 9; , 12) Cantemir,
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rul funcționar mai bine definit; după cum sunt ficsate Şi ve- 
turile lor, Gheorgake Logofătul '3) după ce ni arată „Rindu- 
duiala cinstei Boteriilor“ ni vorbeşte și de „alte Boierii a Cur- 
ţii care aii osebită rinduială.* In această a doua categoriă 
întră funcţionarii persoanei Domnului și în serviciul curțel. 

Rinduiala cinstei Boterilor era tot cea din vechime: Vel 
Logofăt, Vel Vornic de ţara de jos, Vel Vornic de țara de 
sus, Vel Ilatman, Vel Postelnic, Vel Spatar, Vel Ban, VelPa- 
harnic, Vel Visternic; dar Gheorgake ni spune că „sait fă- 
cut înse din Vornic Mari, Hatmani încă şi Visternici, fiind 
aceste boferii "mal cu venit.* Acuma pentru ce Visternicia 
era maj cu venit, se înțelege foarte uşor. Trebuia Domnului 
om harnic în această slujbă. Domnia fiind efemeră, trebuia 
ca dările scoase pe țară să se împliniască repede. Intrun 
timp când soarta Domnului atîrna numai de la regularitatea 
plăţii dărilor la Poartă, Visternicia ajunge cea mat impor- 
tantă funcţiune, de care se feriait mulţi boieri; de aceia prin 
venituri şi liafă mare, Domnii fac ca să fie căutată această 
slujbă, 

Documentul ni dă următoarea cinste a Boferilor: Vel 
Logofăt, 4 Vel Vornici, Vel Hatman, Vel Visternic, Vel Pos- 
telnic, Vel Spatar, Vel Ban, Vel Comis, Vel Agă. Nu putem 
precisa când anume s'aii înfiinţat patru Vornici în loc de cei 
doi din trecut, pe care "i găsim și în întăia :Domnie « lui 
Grigorie Al. Ghica. 14), Poate că s'a făcut această înnoire toc- 
mal cu ocaziunea regulărei veniturilor prin documentul de 
faţă. Causa a trebuit să fie negreșit şi dorinţa de a se în- 
mulţi funcționarii, pentru ca să se împărtăşască cât mai mulți 
din budget; dar și nevoia de a judeca mai repede 15, 

15) L. 1, 291. - vrocordat din 1741 | 
2%) L, Il, 261. - - Judecătorii aii poroncă dea ju- 
15) Tată competința Judecători- deca necontenit şi la gazdele Dsale. 

lor după Aşezămintul lui C. Ma- a) Veliţii boieri cu toţii de lu-
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A judeca şi a strînge birurile; aceasta era singura 
treabă a administrațiunei în trecut. Pentru aceasta şi numt- 
rul slujbașilor est foarte mărginit. Erau numai patru Minis- 
terii, cum am zice astăzi: Ministerul de Justiţie, de Finanţe, 
de Esterne şi de Resboiii. 

Ministerul de Justiţie, Logofeţia, cuprindea în totul 36 de 
funcționari, pe lingă cari se ma! aflati un număr de scriitori fără 
liafă. Statul Logofeţiei celet mari cuprindea pe: Vel Logofât 
Bt. Log, Tt. Log., 6 Vornici de poartă, 2 Logofeţi de taină, 
Izbaşa, 20 logofeţi de Divan, Cămăraș de izvoade, 2 con- 
dicari al Divanului, 1 vătaf de vartă. 

Ministerul Finanţelor, Visteria, se alcătuia din 24 sluj- 
bași: Vel Visternic, Bt. Vist., Tt. Vist., Logof. de visterie, 
Sameșul de visterie, Condicarul visteriei şi Logof. de visterie, 
16 logofeți; pe lingă cari se adăugea oamenii trimişi să 
strângă ciferturile și cheltuiala țerei, cărora li se da 30 lei 
pe lună. 

Ministerul de Esterne, Postelnicia, cuprindea, pe: Vel 
Postelnic, Vel Gramatic, Bt, Post., Tt. Post. Bt. Gramatic, Tt. 
Gramatic, 12 Postelnicei, 

" Pentru puterea armată, însărcinată în acele timpuri nu- 
mal cu paza ordinei publice, vom vorbi mat pe urmă ; iar în 
cât priveşte atribuţiunile celoralţi Boieri, Documentul ce pu- 
blicăm, arătându-ni la fie care Boler pocloanele ce primia, de 
l inferiori sei și păstrând în: general ordinea - ierahică în 

  

cruri mai mari. 
b) Vel Logofătul de moşia fieşte 

căruia ; 
c) vei Vornic ţara jos pe oame- 

ni din ţinuturile de jos; 
d) Vel Vornic ţara sus pe oame- 

nii din ţinuturile de sus; 
e) Vel Hatman pe ceata sa şi 

pricini de judecăţi de ţigani și pe 
străini ; 

f) Vel Visternic pe cei ce jă- 
luiesc de slujbaşi şi pricinile dăj- 
diilor ; 
8) Vel Spatar pe oamenii străini 

ce vor merge la D-lui; 
h) Vel Aga pe tirgoveţi; 
i) Ispravnicii pe boieri, pe ma- 

zili şi pe ţarani, avind toată pu- 
terea Divanului, afară numai de 
moarte de om, și pe talhari,
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arătarea lefilor, ni arată pe deplin cercul activităţii lor. Cu 
mijloacele ce ni le pune la îndiinână suntem în stare a ro- 
construi întreg Statul slujbașilor de atunci. 

Moldova se împărția în 20 de ținuturi : Suceava, Niamţul, 
Roman, Bacăii, Putna, Tecuci, Covurlui, 'Tutova, Vaslui, Făl- 
ci, Grecenii, Codru, Lăpuşna Orheiii, Soroca, Cernăuţi; Do- 
rohoiii, Botoșani, Hârliii, Cărligătura, Iași. %) 

In fruntea fiecărui ținut se afla 2 Ispravnici ; afară de 
Grecenii, Codru, Cernăuţi și Cârligătura, unde erai numat 
unul. Administratorii ținutului Putna se numiaii Starosti ; 
a Botoșanilor purtaii numele de Vornici ; la Covurlui se păstra 
numele de Parcalabi; pe când Lăpușna Orheiii era admi- 
nistrat de un Serdar. Iar la Vrancea era un Vornic. 

Dintre aceste ţinuturi numai: Romanul, Tutova, Vasluiul, 
Fălciul, Hârlăul și Cârligătura nu eraii la margine. Tighina 
fiind în mânile Turcilor, şi în toată Basarabia meridională 
fiind statorniciți 'Tatarii numiți din Bugiac, Tecuci, Grecenii, 
Codru şi Iași eraii ţinuturi la marginea ţerei; de asemenea 
Botoşanii- şi Dorohoiul eraii ținuturi de graniță, pentru că 
Hotinul cu teritorul de prin prejur era un Serhat turcesc. 
Vornică pe la sate, Ispravnică în ținuturi, Aga pentru tirgo- 
veţi! '6) din Iași, iată prima juridicțiune in Moldova din 
viacul trecut. | 

Dregătorii ținuturilor eraii datori să primiască plânge- 

  

*) In Anaforaua Bojerilor cătră 
Alesandru Moruz 1805, Moldova 
e împărțită în 21 ținuturi, fiind 
Şi ținutul Hotărniceni în Basara- 
bia. In loc de Cernăuţieste Herţa 
(Uric. UI, 137). 

16) Tirgoveții din Iași erati îm- 
părțițiin 33 bresle, ai cărora Sta- 
roști eraii numiţi, mai toţi de că- 
tră Aga; drept care lui "i şi adu- 
ceaii pocloane pe fieşte care an. 

Din lista acestor bresle, cuprinsă 
în pag. 15 şi 16 a Documentului 
vedem că toate obiectele necesa- 
re poporului se făceaii în țară, 
Dacă nu era o industrie propriii 
zisă, cel puţin ţara, era tributară 
străinătăţii numai pentru obiectele 
de lucs şi pentru materiile pri- 
mare, necesare industriei locale. 
Breslele puteaii avg „proprietăţi 
ale breslei“ (Arch. Ist, 1, 79).
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rile jăluitorilor, fără nici o plată, pe urmă să trimită Carte 
de soroc piritului. Dacă acesta nu voia să se infățișeze la 
judecată, atunci se trimiteaii oamenii Isprăvniciei, cari purtaii 
deosebite numiri in 'deosebitele judeţe, ca să'l aducă. Aceasta 
se numia al aduce „cu triapăd“. Pentru fie care ceas de tria- 
păd vinovatul trebuia să plătiască 10 bani. După sfirșirea ju- 
decăţii, dregătorul era dator să dea carte de judecată. Partea 
nemulțămită avea dreptul să apeleze la Divanul Gospod. Când 
nu se făcea apel, atunci Ispravnicul lua zeciuială din banii 
ce se înpliniaii sait pe lucrurile ce se înpliniaii în preţ de 
bani. Aceasta înse numai în casul când era vorba de zapise 
sau obligaţiuni. Cel care câștiga pricina, era, dator să dea a- 
zecea parte din valoarea procesului, pentru că administrația 
i a dat dreptate şi a silit pe datornie să plătiască, Aceasta 
negreșit pentru ca să invețe minte pe cei cari împrumutaii pe 
oamenii îndoelnici, sai răi de plată, bucurându-se la dobânzi 
mari. Cum că zeciuiala nu privia pe cel vinovat, aceasta se 
vede 1) din faptul că nu se lua nici o zeciuială când se 
constata că cineva a stăpânit cu strâmbătate moșii, vite saii 
alte lucruri. Atunci cel cu dreptatea 'și lua moșia, saii lucrul 
înapoi fâră să plătiască de cât cheltueli de judecată. | 

Aga şi Hatmanul judecaii în prima instanță. Folosul lor era 
ca și al Ispravnicilor. Dacă părțile nu făceaii apel, atunci 
luaii ei zeciuiala. Dacă se făcea apel la Divan, şi Divanul 
reforma sentința, atunci zeciuiala nu o mai luai Ispavnicii, 
Aga, Hatmanul sait Vel Cămăraş, care, și el, judeca pe Negu- 
țitorii străini, pe Armeni și pe Jidovi; ci, fiind că Vătaful şi 
Ciaușul de Aprozi aduceaii întru împlinire hotăririle Diva- 
nului, atunci aceşti Zapcii luati și zeciuiala. 

Aceasta era o îmboldire pentru Judecătovii de prima, 
instanță să judece drept și să facă toate chipurile ca proce- 

12) Doc. p. 33,
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sele să se curme înaintea lor. Alt-fel perdeaii zeciuiala, care 
trebuia să se suie la sume foarte mari. In adevăr; pe când 
după Document leafa lui Vel Aga este de 150 lei pe lună, 
și 1300 let pe an pocloanele, Dionisie Fotino ni spune că 
„Căștigurile lut se urcă pănă la 50 millei pe an“.18) Ori cât 
de multe crișme ar fi fost, el lua câte 2 lei şi 1 leii pe an 
de crișmă, nu putem ajunge la cifra lui Fotino de cât admi- 
țind că cea mai însemnată ramură de venituri a lui era acea- 
stă zeciuială. Trebuia să, fi fost în adevăr mare această „îm- 
plinială pe bani! ce va împlini“ de oare ce plătind el pe zapcil 
şi străjile pe la respintit, privindu'l pe dinsul plata fanara- 
giilor, tot % mai remânea, venit de 50,000 de lei, sumă foarte 
nare chiar pe vremea lui Fotino. 

Partea nemulțemită avea drept să facă apel la Divan. 
19) Aci așteptaii pe jăluitor o mulțime de cheltuele care 
începeaii de la Diecit de Divan. Mai întă! 6 bani de tot „Ră- 
vaşul de jalobă“, 3 bani lui Izbașa pentru „Cartea de jalobă« 
15 bani de scris Ajunsă pricina înaintea Divanului, părţile crai 
citate. Cel care nu se presenta era, adus cu triapăd de cătră 
Aprozi, hotărându-se de cătră Logof. 2-le. sati 3-le numărul 
ciasurilor, plătind cel adus câte 20 bani pe cias. Dupăce 
Divanul hotăria se facea „Anafora“ cătră Domn. Pentru aceasta 
se plătia 2 lei Logof. 2-le. Dacă cra o simplă jalobă se da 
„Carte Gsp“ cu pecete, pentru care se plătia 15 bani, plus 
15 bani scriitorului și 3 bani Divictarului; dacă înse era ne- 
voia, de Hrisov domnesc, atunci se plătia 5 lei Logof. 3-le. 
Asemine sumă se plătia pentru Hrisovul de moșie, Hrisovul, 
Anaforaua și Cartea de Judecată a Veliților Boieri, trebuia 
scrisă de Diecii de Divan cu plată de 1 leii, 60 ori 15 bani; 
trecută in condica Divanului plătindu-se 30 ori 15 ban, 

15) Dionisie Fotino III, 339. să se vadă Letop. III, 351. Comp. 19) Pentru ceia ce priveşte alcă- Cantemir, Descrierea Moldovei. 
tuirea Divanului şi ţinerea lui, 

LE
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Impricinatul lua în fine în mână Cartea de Judecată înves- 
tită, cum am zice astăzi, cu formula esecutorie. Mat inainte de 
a se esecuta, trebuia să meargă înaintea Vornicilor de Poanti 
pentru ca să prețeluiască moşia, dughiana, casa și toate lu- 
crurile ce formaii obiectul procesului. Plata pentru prețe- 
luire se cuprinde în Document pag. 27. Dacă se făcea pre- 
țeluirea afară din orașul Iașii, atunci Vel. Log. hotăria chel- 
tuiala şi oboseala lor După ce s'a îndeplinit şi această for- 
malitate venia, în fine, împliniala, sai punerea în posesiune, 
plătindu-se Vătafului de Aprozi cuvenita zeciuială. Pentru ho- 
tărnicia unei moșii se dădea Vornicilor de Poartă 200 bani 
„de fie care piatră ce vor pune hotare când se vor trimite 
să hotărască moşii“. Procesul se termina în fine; nu înse de- 

„finitiv, pentru că părţii nemulțemite “i remânea recurs la 
Domnul urmitor. C. Mavrocordat în Așezămîntul, de care am 
pomenit, ordonă ca „pricini de 100 de ani să nu se caute“. 

„Constringerea corporală“ era la noi în trecut. Aceasta ni 
o spune Documentul în o mulțime de pasaje, unde este vorba 
de „banii grosului“; dar o putem constata şi pe alte căi. 
In Letopisiţi (EI, 7).un Creditor adresându-se Domnului "% 
zice: „Ci, mă& rog, Doamne, să se puie acest om la închi- 
soare, sait să'mi plătiască, că nu'l pociit așteptae.: 
Am atins numat în treacăt aceste cestiuni de proceduri 

şi de cheltueli de judecată, ținta noastră fiind a arata că, 
ori cum, justiția Viacului trecut era superioară celei de maj 

înainte vreme. Nu mai găsim în viacul XVIII-le pe acel 

„Globnici“ și „Deșugubinari“ pomeniți în viacurile anterioare 
cari „căutaii pricina cu luminarea“ ; judecători ambulanți cari 

eraii spaima poporului românesc; ceia ce la făcut să aibă 

proverbul „mai bine o învoială strîmbă de cât o judecată - 

dreaptă“, proverb care nu este de felii spre lauda justiţiei 
noastre în trecut,
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Nădăjduim că vre-unul din tinerir noștri jurişti ni va 
da un studiii asupra Justiţiei noastre în viacul al VIII-lea, 
comparând Condica lui Ipsilante 2) cu Documentul nostru și 
cu Legile ce eraii în vigoare. Din parte-ne am fi foarte sa- 
tisfăcuți dacă am putut isbuti a atrage atențiunea oamenilor 
competenți asupra acestui punct. Sunt rari în adevăr, „Ju- 
risconsulții Istorici& Și „Istoricii Jurisconsulți“ după espre- 
sia lui Ortolan, dar noi nu ne îndoim că se va găsi un a- 
semine tînăr. A lui este sarcina a aprofunda ceia ce noi 
numai am atins. Asemine lucruri ne interesează pentru că 
aruncă o lumină asupra trecutului nostru, trecut pe care nu 
trebuie să'l renegăm. ă 

Partea penală a vechei noastre legislaţiuni este foarte 
simplă. Dacă pentru un simplu prepus Boieri Mari eraii, după 
cum am văzut, întemnițați și supuși la tot soiul de cazne; 
cât de simplă trebuia să fie procedura, când era vorba de 
hoți ieșiți din popor! Sub C. Cantemir, fiind că se umpluse 
țara de talhari, Vodă „pe unii de til cu foc"! ardea ; pre 

  

*0) Uricar V, 895. Iată cuprinsul 
Condicei lui Ipsilante, „Pentru Di- 
vanul Gospod.—Pentru Judecăto= 
ria Veliţilor Boieri. Pentru al doi- 
lea departamenturi, Pentru altrei- 
lea departament al vinovățiilor,= 
Pentru Judecători. Pentru Vechili. 
Pentru cei ce se judecă, adică pi- 
rișii şi piriții. Pentru hotăririle- 
judecătorilor. Pentru apelaţii. Pen- 
tru zapcii, Trepedile de aici, ce- 
le obicinuite. Trepeaile judeţelor. 
Pentru cei ce se chiamă la, jude- 
cată, sînt datori a veni sai nu. 
Pentru judecâtoria ot Vel Spatar, 
Pentrn judecătoria ot Vel Agi.— 
Pentru judecătoria de pe la judeţe. 
Cele drepte a le stăpânilor mo- 
şiilor ce aii asupra, lăcuitorilor, 
Pentru Ispravnici. Pentru Vornicei. 
Pentru zestre. Pentru moştenire, 

Pentru trimirie adică a treia par- 
te. Pentru diată, Pentru epitropi. 
Pentru împrumuturi. Pentru che- 
zăşie. Pentru dobinzi. Pentru mar- 
turi. Pentru jarămint. Pentru bar- 
bat şi mouierea lui. Pentrupărinți 
și copii. Pentru protimisis. Pen- 
tru vinzarea cea fără temeiii. Pen- 
tru hotărnicii. Pentru cei cari zi- 
dese în loc străin. Pentru țigăni, 
Pentru moşii şi heleşteie. Pentru 
mori nouă. Soroacele vremci, a- 
dică după pravili, soroc pănă la 
câţi ani să se porniască oră care 
piră.— Un Manuscript se găseşte în 
Biblioteca Universităţii din lași. 
Titlul este grecesc, iar conţinu- 
tul este românesc. Vezi 'Catalo- 
gul Esposiţiei din 1885 în „Ser- 
barea Scolară de la Iaşi“ p. 318.
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alții în patru bucăţi de vii % tăia; altora li tăia mânile şi 
picioarele, şi așa “1 lăsa pănă ce muria; şi aşa puind şi la 
Focșani pe Miron Costin Logofătul Staroste de Putna, dân- 
du'i volnicie pentru oameni răi, de a” înţepa acolo la mar- 
gine ; pe câți i prindea, movile de dânșii făcea“ 21). Condica 
lui Vasilie Lupu este plină de pedepse groaznice pentru fă- 
cătorii de rele, pedepse care diferesc după posiția socială 
a vinovatului. Chiar când pedeapsa este aceiași, trebuie să 
fie oare care deosebire. D. e. Pentru hainie şi vicleșug, când 
viclenește pe Domnul seii se va spânzura boferul ca şi cel 
mai prost. „Iară furcile boiarinului să facă mal înalte de cât 

acelui mai mică. | 
Paza ordinei publice era încredințată Ispravnicilor de 

județe cari, cu puţinii slujitori ce aveaii la îndemână, n'ar fi 

fost în stare să stărpiască pe hoți, dacă populațiunea nu ar 

fi format potere pentru prinderea lor. In aceasta erai: în- 
curajaţi țaranii prin porunca domneascii care dispunea următoa- 
rele: „Ucigaşii și jacaşii ce se fac cete și îmblă prin ţară ucigând 
jăcuind și schingiuind, pe unia ca aceia ori cine % vor prinde, să 
fie ale lor toate cele ce se vor găsi asupra lor și la casele lor, și 

la gazdele lor, fiind prinderea, lor cu primejdie de viaţă“ 22). 

Talharii ca şi ucigașii eraii trimişi în Capitală, daţi pe 
mâna lut Vel Armaș şi judecaţi de Divan. 

b) Partea slujitorească. Nu întrebuințăm cuvintul de 
„Armată“ pentru că ni separe a pingări acest cuvint, între- 
buinţându!l în viacul al XVIII-lea, când puţinii oameni armaţi 
se întrebuințaii numai pentru alaiurile domneşti 22) și când în 
fruntea armatei este un. Hatman viteaz ca C. Ipsilant 24) 

21) L. II, 41. de vreme că și alaiurile frumoase i 
22) Docum, 36. eraii foarte plăcute.“ LL, III, 151. 

"25 Sub Grigorie Ghica „Slujba- 2:) A se vede această ridiculă es- 
șii cei de Curte foarte căutaţi, şi pediţie în Letop. II, 438. 
miluiţi; nu suferia săi vază goli; -
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care, trimis de Grigorie Ghica la Comănești să astupe pălân- 
cile făcute de cătră Nemţi, a dat peste o strajă de 500 oa- 
meni și „nici un cias n'a zăbovit şi s'a întors înapoi, fiind 
Grec cu piele de iepure în spate, și aii fugit toată noaptea 
şi "i Sai făcut ziuă la Bistriţă negonindull nime, nici văzind 
pre nime, după cum este vorba că nu face toate muştele miere“. 
N. Bălcescu în articolele sale asupra puterei armate şi ar- 
tei militare la Români și Moldoveni, se opreşte la sfirșitul 
viacului XVII-lea. Are mare dreptate; dar aceasta nu însam- 
nă că în viacul al XVIII-lea nu se putea stringe o armată. 
Când Grigorie Ghica a primit poruncă de la Hanul și de la 
Seraschierul să plece asupra Tătarilor revoltați „cu slujitorii 
de curte, și dărăbanți agiești, și cu vânătorii Și cu panțirii 
ce eraii cu leafă din ţară, era trei mii de oameni pedestrime ; 
așijderea şi călărime, Boierănașii, Copil diu casă, Armăşeii, 
Aprozii, și alte rufeturi, cine 'şi cu steagul seii. Coustantin 
Costachi cu toată slujitorimea, Hătmăniek şi cu alți slujitori 
de ţară ce % făcuse cu liafă; Iordachi Serdarul cu toți Lă- 
pușnenii şi Orheenii şi Sorocenii; Lupul Serdarul de mazilit 
cu toți mazilii, și călărimea, s'aii ficut 4000 de oameni... a- 
vând Grigorie Vodă și 12 puște cu săcălușe“ 25), Cu poroncă 
Impărătească şi cu bani se putea stringe o armată, şi, nu ne 
îndoim, Slujitorii și Panţirii de ţară puteaii să se arăte vred- 
nici de reputaţia de bravură, ce aveati Moldovenii odinioară. 
Boierii și Boierănaşii puteaii arata că sunt urmașii acelor vi- 
teji cari, la Resboieni după ce „cea mai mare parte deveni 
hrana paloșului otoman ..... nu lasară armele din mână, apărân- 
du'și femeile şi copiii, și făcând ultimile sforțe cu oarba lor 
vitejie,“ acea, bătălie de la Resboieni în care „se înegri faţa 
mărirei Moldovenilor, se scurtă mâna puterei lor,“ cum zice 

35) Letop. III. 157, Cronicarul ni oastea „în tocmală.« 
arată mai departe cum aii merg
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Analistul turcesc Saad-ed-din 25). Moldova ar mai fi putut fi ca 
în viacul XV când Mahomet II-lea zicea : „Pănă când Româ- 
nii stăpânese Kilia Şi Cetatea Albă, iară Ungurii Belgradul 
serbesc, pănă atunce nu vom pute birui pe Creștini“ 27. Chiar 
la sfirşitul viacului XVII-lea Moldovenii nu căzuseră din ve- 
chia, lor vitejie; de oare ce în 1672, Ioan Sobieschi, Hatman 
și mai pe urmă Rege al Poloniei, scrie cătră sub cancelarul 
Andreiii Olszowski: „Am adăpostit în Bar, în Stryi şi în Zloczow 
vi”o câte-va sute dintre oamenii lui Hincu, veterani foarte 
viteji; "ml sunt necesari fiind renumiți în treaba ostășască. 
Deci, să bine-voiţi a starui pe lingă Regele, ca să "mi tri- 
mită pentru aceşti bieţi voinici v'o 20 sait 30,000 de Zloţi, 
pentru ca să nu părăsască serviciul polon“ 25). Dacă Moldo- 
venii erau astfel pe la 1672, putem afirma că nu cra O sim- 
plă amenințare scrisoarea lut Mihaii Viteazul, care înştiința, 
pe Regele Poloniei Sigismund că „are să 'și îmbrace voinicii 
în Leopoli, şi să” plătiască în Zamosesie“ 29.  Vitejia, putea, 
fi aceiaşi și în viacul XVIII-lea, istoria voinicilor din Codru 
ni o mărturiseşte; dar Moldova ne mai fiind a Moldovenilor, 
țeranul ne mai avind proprietate „moşie mică“, el nu mal e- 
ra interesat a apara „Moşia cea mare,“ Patria. Nu "si mai 
pute vărsa sângele pentru o țară, mamă vitregă, în care de 
multe ori soarta, sa era mai tristă de cât sub Turci și Tătari, 
Numeroasele sate româneşti din dreapta Dunărei și din stinga 
Nistrului ni arată că, de multe ori, țeranul român găsia o 
soartă mai bună sub păgâni de cât în țara sa.creştină. 

Ni este peste putință să vorbim despre armată în Mol- 
dova, fără să pomenim despre prețioasele noțiuni ce ni dai 
asupra: acestul punct: Bielski, Veranciu, Reichersdorf şi” Go- 

25 Relaţiune turcă asupra bă- 25) Arch, Ist, 1, 176. 
tăliei de Ja Valea Albă. Arch. 1, 34. 15) “Tesaur, II, 141, 2) Arch, It, |, 11,
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reciu, Am cetit cu o legitimă mândrie laudele adresate de ei 
vitejici Moldovenilor de odinioară, le am notat cu pietate şi 
socotim “de datorie a le împrospăta în memoria Românilor. A- 
ceasta ni va arata și mai mult cât de căzută era Moldova 
în viacul trecut. 

Bielski (1530—1570) care a serisdespre Arta militară 
Ja popoarele moderne zice că „Moldovenii sunt bravi, meş- 
teri a mânui sulița și paviza, de și sunt niște țerani proști 
luaţi de la plug“ 30). Secretarul Regelui Ungariei Ferdinand, 
Ambasador de două ori la Petru Rareş, George de Reicher- 
sdorf, ni spune că: „Moldova se putea considera ca și un 
mur al creștinătăței“ iar Moldovenii sunt un popor feroce şi 
foarte barbar, iar în trebile militare şi a le resbelului sunt 
foarte bine deprinşi“ 31), Asemine Veranciu, după ce zice că 
Moldovenii sunt foarte răbdători la lucru, sufere ori-ce lipse, 
adaoge „numărul călărimei lor te pune în mirare; şi țera- 
nil atît sînt de deprinşi de a infesta inimicul în acele 10- 
cură dificile, în cât cel ce n'a văzut, cu a nevoie ar putea să 
crează asemine lucruri“ 32), Goreciu în Bellum Ivoniae se es- 

30) „Caii sunt mici dar iuți. Avea 
mai înainte o suliță cu două vir- 

. furi, unul drept şi ascuţit, ca un 
stilet; cel alt strimb ca o coasă. 
Trecând repede lingă duşmani, cu 
virful cel drept străpungeaii, iar 
cu cel strimb trăgeaii de pe cal... 
Armata € întunecoasă la vedere. 
Afară de Curteni, mai toţi cei alţi 
sunt. țerani, cu șele neacoperite 
şi cu scară de stejar; dar voinici 
în atac cu sulița. 
Hrana poartă pe oblincul șelei, 

anume: brinză, de burduf și pâne 
albă, precum văzusem ei în bă- 
tălia de la Obertin. (Sub Petru 
Rareş), 
Luarăm atunci 50 tunuri mari de | 

schijă şi toate tunurile mici de 
fer, Aceste eraii câte 6 saii 8 la 
un loc, pe 2 roticele ușoare. Ele 

se aprind unul de la altul. Incăr- 
carea e grabnică. Cartuşele sunt 
învălite în hârtie. Lungimea ceva * 
peste un cot. Gloanţele sunt ordi- 
nare, de fer și de plumb, Nimic 
mai trebuincios pentru infanterie. 
Le duce pre unde merge, le în- 
toarce cum vre, şi încunjurându- 
se cu ele în marș, nu se tem de 
nici un atac de cavalerie,“ 
Arch. Ist. I, 168. 
31) Tesaur, JII, 121. 
3) „Ei poartă imbrăcăminte deo * 

pănură proastă, întunecată şi foar- 
te păroasă, acoperiţi .cu o căciulă 
în formă conică tot de asemene 
materie; încălțaţi cu opinci, negri 
la față, cu păr şi barbă lungă şi 
nepeptănată, armaţi numai cu arce 
și coase; ast-fel aleargă în mare 
număr şi cu o necrezută îndemăna-
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primă în modul următor: „Moldovenii aii călărime bună. Veri 
care, fie cât de lipsit, ține acasă un cal cu care merge la pra- 
dă și oaste. Aii scut, suliță, coif ca şi Ungurii; câte-udată 
se luptă cu lance și arcuri. Caii lor sunt peptoși şi tari, și 
Sunt lăudați nu atâta de iuţimea, alergării cât de răbdarea, 
și puterea lor“ 53). Câţi va ant după Goreciu, Ambasadorul 
lui Sigismund Batori va spune înaintea Papei că Moldova şi 
Muntenia „vor scoate în câmp ca la 30,000 de cavalerie, a- 
fară de pedestrime“ 34). 

Câtă, deosebire între ostașii Români, descriși de cătră 
autorii de mal sus, cari mergeaii cu musica ce cânta Doina35) 
şi între Slujitorii lut Grigorie Ghica: „Cunoscuţi din haine şi 
din bărate, care din ce steag era; cum şi un steag de Vi- 
nători ce făcuse, "i purta în port unguresc, şi cu bărate ne- 
gre de pislă. Mai făcuse și alt - steag de Roşii cu port ar- 
năuţesc, şi cu bărate roșii de postav, şi un steag de Catane“ 36) 
care alcătuiau alaiurile domnești în sunetul mehterhanelei, 

Documentul ce publicăm ni dă numărul Slujitorilor și 
putem scoate din el şi noțiuni asupra, Ierarchiei militare în 
acel timp (A se compara cu L, II, 293). 

1) In Iaşi: Hatmanul, Postelnicul, Aga, Armașul Cel 

re de alungul și latul acelor păduri 
şi munți; şi isbesc de odată în 
toate părţile în fruntea, mijlocul 
şi coada oastei neamice; şi mai 
cu samă nopțile nu lasă de 'loc în 

” „ pace pe neamic prin neincetatele 
lor năvăliri şi prăzi,« 
„Armele principale ale Moldo- 

venilor sunt: scutul, lancea, să- 
geata ca, la 'Tatari; armătură so- 
lidă nu are nimine; puţini din 
cei mai avuţi ai zea, şi coif de 0- 
ţel; dar, în loc de armătură, îmbra- 
că fie-care o haină de in, împlută 
cu bumbac în grosime de 3, 4de- 

gete, mai ales în partea umerilor 
şi pân la coate, precum se poate 
vede pre tapetele celor vechi; și 
cu cusuturi în ițe dese, tot în dis- 
tanţe de un deget şi jumatate. 
Sabia, nu pătrunde această haină“. 
Tesaur, Il, 180. 

53) Tesaur, III, 213. 
3% Arch. Ist. ], 150, 
55) „Și musicul Călăreţilor 1ui 

Constantin (Basarab) zicea nota 
fetei Româneşti, când "Și ai pier- 
dut caprele și plângând le căta 
prin munți.“ Şincai, III, 79, 

35) Letop. III, 151.
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Mare, Vatavul şi Ciaușul de Aprozi, Vatavul de Copii şi Vata- 
vul de Visterie. | 

2) In ţinuturi: Ispravnicii, Starostil şi Serdarir. 
D) In Capitală. 
Hatmanul era mai mare peste: Seimenit din Curte, Sei- 

menii hătmănești, Călăraşii hătmănești, Vinători, Lefecit, Dră- 
gani, Levenţi. 

Aceştia, eraii împărțiți în stiaguri, în genere câte 47 la 
un stiag; fie-care stiag avind - trei zapcii: Stegar, Odobaş 
şi Ciauș. 

Mai sus de cât zapciii eraii: 4 Căpitani de Levenţi, Că- 
pitan de Drăgani, Vel Căpitan de Lefecii, Căpitan 'de Vină- 
tori, 3 Bulubași ai Hătmaniei, Sotnicul. 

Cu grade mai superioare erai: Stegarul Hătmăniei, Baş- 
bulubașa Hătmăniei, Poruşnicul, Vel Căpit. a Hătmăniei, Bu- 
lubașa al doile şi în fine Bașbulubaș a Curţii Gospod. 

Toţi aceştia comandaii 658 de oameni, dintre cari: 
188 Seimeni din Curte 

188 Seimeni hătmăneşti. 
100 Călărași hătmăneşti. 

"88 Levenţi 

47 Vânători 

47 Lefecii 
Numărul Drăganilor nu '] putem determina; dar putem 

crede .că era numai un stiag, cel mult de 47 de oameni, de 
oare ce capul lor se numia Ciipit. de Drăgant. De Marele 
Hatman atirnai şi Căpitanii din județe, însărcinați cu paza 
hotarelor erei. 

Marele Postelnic are sub ascultarea sa: 
40 de Călărași de Țarigrad cu un vătav, 
40 de Lipcani asemine cu un vătav
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30 de Călărași de Țarigrad în Galaţi cu 1 v. 
10 Beșlii creștini. 

Nu este nevoiă să spunem care put fi treaba slujitori- 
lor de sub ascultarea Postelnicului, care avea sub sine pe 
Polcovnicul Postelniciei. | 

Aga, însărcinat cu buna rînduială în Căpitală şi cu ju- 
decarea proceselor între neguțitori, avea sub ordinile sale : 

43 Căpitanul de Baltag, 

252 Seimeni Agiești 

47 Dărăbani 

41 Roși. 
Cari eraii împărțiți în stiaguri de câte 47, avînd fie- 

care stiag 3 zapcii: Stegar, Odobaș, Ciauș. Mat pre sus de 
zapcil eraii: Polcovnicul Agiesc, 5 Bulubuși, Ba Bulubaș, și 
Baș Ciauș, | 

Armașul Cel Mare, ajutat de cătră Ispravnicul de Ar- 
mășei, comanda la 

50 Armăşei ai temniței, 

17 Dărăbani ai temniţei 

18 Mehteri creştini. 
Vătavul și Ciauşul de Aprozi, ajutaţi de 2 Ispravnici de 

Aprozi, aveai sub ascultarea lor o 
100 de Aprozi și 

12 Fustași de vartă sub un Vornic. 
Vătavul de Copil și Vătavul de Visterie având sub el 

doi Ispravnici, porunceaii la 

100 Copii din casă. 
Marele Portar avea sub ascultarea sa 

12 Portari cu liafă și 14 fără liafă, 
IL În ţinuturi: 
Slujitorii ținuturilor se împărţiaii în:
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190 Panţiri: Suciava, Niamţ, Roman, Baci, Cernăuţi, 
Dorohoiii, Botoșanf, Hârlăă, Cârligătura, Iași. 

607 Călărași: "Tecuci, 'Tutova, Vaslui, Codru, Lăpuşna, 
Orheiii. 

150 Slujitori Stărosteşti: Putna. 
180 Slujitori: Covurlui, Greceni. 
132 Cazaci: Soroca. 
24 'Țimirași: Bacăii, Roman, Cârligătura. 

140 Plăeși: Niamţ, Bacăii, pentru paza granițelor. 
22 Vozari: Covurlui. 

Zapcii. La Panţiri erau: Chihaia, Stegar, Ciauş. 
„ Calărași , 2 2 2 
»  Slujitori „ Stegar, Odobaș, Ciauş, 
„Cazaci , Sotnic, Stegar, Ciauş. 
n Plăeşi Vătav, Stegar, Ciauș. 

Slujitorii de prin ținuturi erai sub ascultarea adminis- 
tratorilor, afară de Căpitanii Plăeşilor și ai Călăraşilor de Co- 
vurluiii cari atîrnai de Marele Ilatman. 

Ni a fost imposibil a determina care dintre Slujitori e- 
raii pedestri și cari Călări, 

Vorbindu-ni despre oastea lui Grigorie Ghica, Croni- 
carul (L. II, 157) o imparte în chipul următor : 

Călirime Pedestrime 
Boierinaşi | Lăpuşneni Slujitori de Curte 
Copii din Casă  Orheent Dărăbani Agieşti 
Armășşei Soroceni Vânători 
Aprozi Mazili Panţiri 
Slujitoră | 
Dar nu știm întru cât această regulare ființa şi în 1776. 
c) Finanţele, 

Veniturile se împărţiaii în: Venituri ale țerei şi Veni- 
tură ale Cămărei Gospod, ale Domnului. |
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Din sumele strînse pentru țară se plătia tributut la 
Poartă și se făciaii toate cheltuelile trebuincioase pentru po- 
cloanele date la, deosebiţii funcționari turci. 

Veniturile Cămărei Gospod erai ale Domnului „Lista 
sa civilăe. | 

Lefile funcționarilor. ţerei, stringerea birurilor, plata slu= 
jitorilor, toate aceste se plătiaii din o dare deosebită, nu- 
mită „Răsură“, In acest „Budget al personalului funcţiona- 
rilor Statului“ cum am zice astăzi, se cuprindea și cheltu- 
iala Cuhniei Domnești, liafa servitorilor Curţii, precum şi a 
imturor persoanelor care era în jurul Domnului şi a Doamnei. 
Stăpânul erei Moldovei nu avea dar a cheltui nimic din 
Lista sa civilă pe cât timp era pe scaun. . Doamna de ase- 
mine "Și avea veniturile ei deosebite. 

In 1776 veniturile ţerei erai: Răsurile, Sferturile, A- 
jutorința, darea Mazililor, Neguţitorilor, Ruptașilor, care toa- 
te alcătuiaii suma de 694,103 lei, caleulându-se după cei 
242,936, răsura, de 14 parale la, leii. | 

Veniturile Domnului erai: Vădrăritul, Goştina, Dese- 
tina, Vama, Ocna 57). Din aceste venituri ale Cămărei Gos- 
pod, Domnul dădea numai oare care sume la cel tzei Boieri 
de fiunte: 

lui Vel Logofăt: 3 lei la pungă (la 500 lei) din toate 
aceste venituri ; - 

lui Vel Vist.: câte 500 de lei dela fie-care din aceste 
venituri. 

lui Vel Post.: 500 de lei din Vamă și 500. de lei 
din Ocne. 

Veniturile domnești în genere se dădeaii în antreprisă 

3) Domnul mai lua: orz, fin „Şi Ocnei.« Vodă Moruzi le socoteşte altele de acestea, cum şi carăle drept 145000 lei, (Uric. 1, 10).
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„se vindeaii“ ; câte o dată înse se căutaii în regie „în cre- 
dință.* 

- In genere la ficsarea impositelor „la înbrăcarea tuturor 
stărilor ţerei ce dai bir“ se avea în vedere ca „Să nu sea- 
tingă de două margine... adică, nici să se împileze (noroa- 
dele) cu povoare, în cât să nu poată ridica putinţa lor, ca să 
le aducă la peire şi la desnădăjduire; dar nică să se lase în 
ușurință atât de nemăsurată, în cât să uite datoria Și supu- 
nerea, și să .se deprinză în sburdăciune, în lenevire Şi în trîn- 
dăvire ; căci amîndouă pricinuesc lor de istov pierzare, şi 
desnădăjduirea naşte risipirea și pustiirea ţereii“ 58), Cuvinte 
înțelepte, pe care le credem ieşite din inimă în 1802 ; pen- 
tru că boierimea țerei era îngrijită pe atunci de 0 mişcare 
ce se observa pintre tineritul boieresc, mișcare inspirată de 
„duhul franțuzesc“. In 1804 Boferii se pling lui Moruzi des- 
pre niște jalobe trimise Domnului de niște Boieri, jalobe a- 
nonime pline de injurii și de acuzări asupra DBoterilor 3%), 
Sultanul autorisă pe Moruzi să esileze în ostroavele turcești 
pe acel clevetitori și săi pedepsiască cu straşnică pedeapsă: 
„poroncind Boierilor din toate stările ca să "si păzască ho- 
tarele și rinduielile lor, și să se depărteze de socotelile și 
de părerile isotimiei 40), 

Nu am putut studia „Condica de veniturile ţerci în 
1777“ care se zice că ezistă; de aceia nici că putem să știm 
care anume eraii veniturile şi cheltuelile din acel an. Știm 
numai din Anaforaua Boierilor din 1802 că, în 1783, birul 
țerei era de 941,279 lei, afară de riisuri. Din care sumă Sco- 
țindu-se 104,498 banii scutelnicilor, remine $36,801. lei su- 
ma birului, saii al veniturilor țerei. Diferința de 142,698 lei 
S'ar put6 esplica saii prin înbogățirea ţerei, în 1776 fiind 

  

35) Anaforaua Boierilor cătră Yo- 33) Urie. III, 37. 
dă Moruză în 1802, Uric. 1, 4. | 19) Urie, III, 176,
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numai doi ani de la încheierea păcei de la Cuciuc-Cainargi, 
sai prin punerea de dări mai mari sub C. Moruzi, care, a 
fost foarte departe de Grigorie Al. Ghica, în ceia ce priveşte 
dorul pentru clasele de jos, singurele care se „înbrăcaii cu 
biruri“. Sultanul putea lăuda pe Moruzi „pentru cea mai îna- 
inte încercată şi iarăși nădăjduitii și de acum vrednicie, înţe- 
lepciune și minte a ta, și sirguința ce ai pentru păzirea şi 
bună ținerea căzutei rânduiele a memlechetului“ și „fiind câ 
pui tot felul de silință pentru odihna și liniștea atât a Bo- 
ierilor, cât și a tuturor Iăcuitorilor memlechetului a tot fe- 
liul de stare“ 1); dar noi nu credem că în privirea biruri- 
lor, să se fi mărginit acest Domn la sumele luate de Grigorie 
Ghica. Chiar aşa fiind, birurile puteaii produce mat mult în 
1783, nouă ant după încheierea păcei, având în vedere rod- 
nicia pămintului Moldovei şi condițiunea economică, relativ 
bună, a țăranilor din acele timpuri 42). ” 

Ni lipsesc cu desevirşire elementele după care să pu- 
tem determina suma „Veniturilor Domnului“ pentru anul 4776. 
Aceasta va fi în tot-d'auna greii de stabilit, din pricină că 
„tablele“ unora din aceste „Slujbe“ se dădeau la „Cămara 

  

să d6 două, clăci, o podvoadă şi 2 
1) Firmanul pentru tăierea lui 

cară lemne de foc. Dar în schimb; 
Bogdan şi Cuza. Archiva Româ- 
nească, II, 195 
**) Țeranul lucra 12 zile; când 

nu putea, cra obligat să d6 20 
bani noi pe zi. Dădea deimă, a- 
fară de grădină şi livezi; nu “și 
putea, vinde vinul, de cât după 
ce se vindea al proprietarului. 
Pentru o zi li se ficsa muncă e- 
normă: 10 paşi de câte 6 palme, 
o zi de plug; o firtă de prașilă, 
48 prăjini filceşti o 'zi, secere 
trei clăi o zi; cosit, adunat şi 
clădit, jumătate falce, o zi. (U- 
ricar, IV, 14). Prin Așezămîntul lui 
Grigorie Al. Ghica din 1 Ghe- 
narie 1777, sc mai obligă, țeranul 

proprictarul era obligat: săi 46 
pol falce coasă pentru o vită, pen- 
tru 12, 8 saii 4 vite; moşiile mici 
să se împartă în trei, din care 2 
părți să fie ale lăcuitorilor; să li 
se d6 loc de stminătură de hra- 
nă cu îndestulare; să pășuneze 
fără plată vacele cu lapte, oile 
și caprele pănă la 12 (Uricar, II, 
217). În ceia ce priveşte pădurile, 

. țeranul avea roiă să taie și să vin- 
dă căt a pute, ferindu-se numai. 
lemnele de lucru: stejur şi frasin. 
(Vezi Utic. 1, 185, Anaforaua Bo- 
icrilor pentru tăierea pădurilor).



Gospod“ fără ca Visteria să aibă vre un amestec. Condicile 
înse de socotele ale Cimărei probabil că se lua în tot-d'auna 
de cătră Domn la ieşirea din scaun. Pe cât știm noi, nu este 

„nici o Anafora sai Hrisov, din care să putem ști cu sigu- 
ranță care era Lista civilă a Domnului. Nu vom fi înse de- 
parte -de adeviir .susținind că veniturile Domnului eraii de 
500,000 lej. 

La întrebarea pusă în 1769 de cătră Generalul rus Elem: 
Ce da țara Impărăţiei și ce da Domnului? Boterir respund 
presentând următorul tabloă: 

984,049 Suma birului după condica Visteriei 
74,078 Desetina de stupi şi de rîmători 

106,110 Vădrărit pe vin câte 8 bani de vadră, bez 
Archiereii și bez Boierii, ce nu plătesc. 

74,012 Goştina câte 10 bant de oaie 
87,500 Vama pe un an după catalog 
25,000 Ocna tij 

5,600 Uşorul şi Alimul; dări de la Tatari ce 
ară și pasc vite în țară. 

9,250 Cuniţa leşască, plătită de Armeni şi alți 
străini din ţara, leșască, ce ținea vite în 
fară. 

1,365,599 
Din această sumă scăzindu-se birul, remân venituri a- 

le Domnului 484,500 let. 
Boierii înse mărturisesc că „Une ori lua Domnii mai 

multă somă, iară alte ori mai puțin, nefiind statornicie“. 
(Arhivă Românească, |. 146). 

Suma veniturilor țerei este aproape cn acea pecare ne 
o dă Documentul. Dacă pe lingă 694,103 lei mai adăogim 
Răsurile de 242,936 atunce avem un total pentru birul țerei 
de 937,039, în Anul 1776. Diferința în minus, se esplică prin
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lipsa Cuniţei leşeşti, Galiţia fiind ocupată de cătră Austriaci 
și prin pierderea Bucovinei. Notăm că banii scutelnicilor, de 
cari S'aii vorbit mai sus, figurează în cifra birului, în sumele 
de care ne ocupăm aci. 

Aceasta înse pentru timpuri normale, cu un Domn bun. Sub 
Domnii jacaşt sai pr6 norotoși sumele ce lua Domnia trebuia să 
fi în trecut veniturile țerei. Altmintrel€ cu grei ni am put espli- 
ca milioanele făcute de un Petru Cercel, Vasile Lupul, C. Brân- 
coveanu, şi alți Domni. Ar fi fost peste putință săse capete Dom- 
nia fără sume foarte mari date la Turci. Neculcea zice că „Bo- 
jerii ai isprăvit iarăși Domnia lui Constantin Vodă (Mavrocor- 
dat) să meargă în ţara muntenească, că aii dat 1,400 de pungi“ 45), 

Dările care alcătuiaii veniturile Domnului „Rusumaturi - 
lo“ eraii plătite de toți. Aceasta se constată din miărturiile 
cronicarilor. 

1) Desetina. Era darea pe stupi şi pe porci. In 1708 
M. Racoviţă, „ai scos peste toată țara de ai dat desătină ţe- 

“rănoște și Mitropolitul cu Episcopii, și Boierii cci Mari și 
cei Mici și Mânăstirile, și preuții şi toate breslele.« 44) Ni- 
colae Mavrocordat „ai rădicat (în 1712) obiceiul 45) rău .....și 
aii făcut carte cu mare blestem să nu mai fie în țară acelii 
obicciu rău nici odinioară.“ Suindu-se a doua oară pe tron 
M. Racoriţă „scos'aii desătină de stupi îndoită, de ati dat cu 
toții, și Boterii și Mănăstirele câte 48 de bani pe stup.& 46) 

„Grigorie Ghica „ai așezat cu testament la visterie pre Bo- 
ieri cei mari şi Mazili, și Mănăstirile toate, si -d6 pe zece 
bucate un leii, cum și alte bresle a curții ; tuturor Ii ait fă- 
cut osebire de țerani, ce nu puțină pomană % ai remas.“ î?) 
Acest testameut a lui Grigorie Ghica este publicat în Uriea- 
rul ], 46. 

  

4) Letop. II, 418. 45) Letop. II, 152, +4 Letop. II 63. 4) Letop. Ul, 77.
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2) Vădrărit. Darea pe vin, 8 bani la vadră în 1769. 
3) Goştină. Dare pe oi. Vechiă ca şi Văcăritul. N. Cos- 

tin găsește de răi pe Duca Vodă că „ati făcut obiceiii de 
ail dat și daii Boierii cet Mari și Mănăstirile goștină de oi,“ 48) 
I. Mavrocordat „a scos goștină intreită, câte 11 parale de oaie, 
care greutate și nevoiă nu pociu arata câte aii făcut pe bieţii 
săraci, căci de când ati fost acest pămînt, câte 11 paralen'a 
dat. Şi mulți din prostime Şi ucidea vitele cele mat proaste 
ca să nu le plătiască.“ 4%) Se vede că eraii multe scutele de 
această dare, de oare ce Grigorie Ghica în 1732 scoborând goş- 
tina de la 2 lei pentru 15 ot zice: „așa dar și pentru goş- 
tina lăcuitorilor prostimei țerei noastre, am făcut milă şi A 
am așezat să deie goștină de zece bucate un leiie 50) Croni- 
carul laudă pe Grigorie 1. Calimah că „atâta bine ai apu- 
cat de aii făcut acest Domn ţerei; ai legat și ai așezat daj- 
dia goștinei câte 10 bani de oaie; căci tare se împuținase 
aceste bucate din ţară.“ 51) Testamentul lui Gr, Calimah este 
publicat în Uricar I, 178. Darea de 10 bani pe oate este și în 1769, a | 

4)  Vămile. In viacul trecut era supus la vamă tot ce 
întra în ţară și tot ce se vindea în piaţă. In Adresa, Boleri- 
lor, despre care am vorbit, se arată că sunt supuși la Vamă, 
Mortasapie şi Pârcălăbie,: toți cari aduceai ceva de vinzare 
la zile de tîrg; atât maria adusă de neguţitorii din tîrgurile 
mari, cât și productele aduse de țeruni precum: boi, vaci, 
griii, unt, miere, etc, Neguţitorii din tîrgurile mari- plătesc rînduitele dări, pe lingă vamă. Arhiva Românească, II, cu- prinde „Vama, cea mare precum S'aii aşezat să se ice. „Altă tocmală a Cazacliilor cari vin din sus şi trec în jos“ și „Mor- 
tasipia cea mare după cum saii așezat“ ; toate orînduite 

+7) Letop. 11 150. sc) Uric. 1, 199. 4) Letop. 1, 21, 5) Letop. III, 187, “?) Letop, III, 202.



— CXIV — 

sub domnia, lui Grigorie Teodor Voevod (Calimah) în 1761.52) 

5) Ocnele. In privirea acestui venit nu avem a zice 
altă ceva, de cât numai că nu ni putem esplica diferința e- 

normă. ce este între cifra ce ni o dă Adresa Boierilor câtră 

“ Generalul rus, 25,000 de lei, și între spusa lui Fotino care zice că 

Venitul Ocnelor de sare este de 400,000. Să fi voit oare Bo- 

Yerii Moldoveni a micșura. înadins suma. veniturilor, pentru ca 

țara să nu fie pr6 înpovorată, în cas când ar-fi anecsată ta 

Rusia? Mai că ne vine a, crede; când vedem deosebirea ma- 

re ce este între arătările lor şi răspunsurile Boterilor Mun- 
_teni, mai doritori, cum Ştim, a, face parte din Imperiul ru- 

sese. In adevăr, Muntenia era mai bogată de cât Moldova; 

dar, ori cum, este pr6 mare diferinţa, în respunsurile Boie- 

rilor din ambele ţeri. Pe când Boferii Moldoveni arată-că ţa- 
ra plătia Domnului, 1,400,000 de lei pe an; Munteni spun 

că din ţara lor se lua şi pănă la 5,000 de pungi, 2,500,000 

-1eă. Pe când cei din Moldova pun 25,000 ca venit al Ocnelor 

“ din partea ' Munteniei se arată cifra de 140,000. Diferința 

este foarte mare, de și Muntenia avea 3 ocne și alimenta 
cu sare: Serbia și Bulgaria. Dar chiar admițând cifra de 140,000 

tot suntem foarte: departe de cei 400,000 lei a lui Fotino. 

*2) Dăm câte-va articole din a- 
ceste orînduicle, Atlaz, trag în 
cantar tot felul de mătăsuri, şi de 
una ocă ieait 3 lei vechi; iar de ce- 
le fâr de fir 1 pol leii vechii. Albii, 
covăți, scafe, căuşe, de carul îu- 
cărcat 1 leit vechii, Argint, oca 5 
lei. Boi de negoţ, deunu 1 lei. Briie 
de matase de cele mari, de unul 
44 bani. Blane de oaie, de 14 pă- 
rechi 1 lei. Brânză cantarul 50 
bani. Ghiuden din zece ocă una 
la vamă. In de misir de cel alb, 
cantarul 100 bani. Cojoace de oaie 
de 7, 1 leii, Cărţi de joc testeua 
5 bani. Cai turcești, de unul 5lei 

vechi. Cai de țară de unul 1 leii 
vechiii. Cutii alăgele de una 50 bani. 
Lână, de una 1 ban. Miere, polobo- 

" cul de 10 cântare, 1 leii. Mascuri 
de unul 20 bani. Oi sau Capre, de 
una 5 bani. Prav de puşcă, can- 
tarul 220 bani. Pahare de Vene- 
ţia, de secriul mare cu 1500 pa- 
hare 10 lei. Sare drobul 2 bani. 
Tutun de boccea, de 7 ocă unii 

„lei. Unt, cantarul 44 bani. Hârtie 
" bună tri-capelă, 35 conţură în bu- 

cată 44 bani. Ciubuce, de carul 
cu doi boi un leii. Șindilă, ca- 
rul 1 leit 8 potronici.
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Veniturile țeret eraii : 
1) Ciferturile. Aceasta era una din cele mal apăsătoare 

dări, de și era un progres față cu timpurile de mat înainte, 
Când s'a înființat pentru întăia, oară a fost privită cu bucu- 
rie, pentru că ceia ce fâcea pe țărani să părăsiască ţara era 
iai cu samă „pe lingă altele tot, temeiul stricăciunit lor Pati 
aratat că este din pricina vremelnicei nestări, adică neștiind 
și nefiind hotărit ce să deie bir pe an, și aceasta "I aii stră- 
mutat de s'aii dus în țeri străine.“52) C. Mavrocordat a fic- 
sat 4 sferturi, orinduind să, d6 căsarul 105 parale și holteiul 
cu părinți 55. 5%) Nu știm să se fi schimbat cifra sfertului; 
Domnul înse avea mijloc a mări. dările, fără a mări sfertul, 
In loc de 4 sferturi, se impuniaii 20 ca sub C. Mavrocordat; 

„50 sub I. Mavrocordat. 5%) Pe lingă sferturi, mal erai „hir- 
tiile“ sai „pecetluiturile“ care se impunea personal, fără cislă. 
Era mare groază în țară când eşia această dare. „C. Mavro- 
cordat aii scos hârtii pe toată luna; şi serac şi bogat, și ti- 
năv şi bătrîn, tot omul să aibă pecete în sin; și pre toată 
luna cerea, capuni; şi mulți oameni de frig și de sărăcie fu- 
gea prin munți și prin codri; și mulţi peria de frig şi de 
foame; şi mulți din fruntașii satelor Sai primejduit cu uliţa 
și li ati ras barbele.“ 55) „Hârtiile“ lui 1. Mavrocordat erai 
câte 3 let. Ale lu Grigorie Ghica eraii: fruntea trei sr, mij- 
locul doi sr, coada un sr. Cisla era un mijloc de a putea 
încasa fără a se spăria locuitorii. „A se număra oamenii nu 
se putea fiind țara împrejurată de hotare străine ; şi, nefiind 
Domniile stătătoare, nevoia ar fi silit pe Domn ca să scoaţă 
adese biruri pe numele fiește căruia birnic, şi Sar fi î- 

53) Cuvintele lui C. Cchan Ra- bea pelin cu ulciorul; și reste 
coviță, Uricar, I, 195. Despre a- toată ziua sc afla tot vesel“ „L. 
cest Domn zice L Canta că: atâ- III, 181. 
ta. era de straşnic că mânca afion 54) Letop. II], 178. 
dimineaţa şi la vreme de _chindii 5%) Letop. HI, 180,
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prăștiat locuitorii printralte ţeri.... Banii birurilor se rânduia 
după putinţa fieşte căruia Sat, nu după numărul oamenilor,& 56) 
Se ficsa dară birul fiecăruia sat; eranil. făceaii cislă, împir- țindu”l în proporţie cu averea fiecăruia ; apoi se scriea în 
Condica Visteriei, însărcinân du-se „Zlotaşii“ cu stringerea:, 

2) Ruptaşii. Țara, pustiindu-se prin bejănia lăcuitorilor, 
interesul Domnului era ca să se chieme pribegit înapoi. In 
Hrisovul de care am pomenit mai sus C. Cehan Racoviţă zice că a trimis să întrebe pentru ce aii fugit ţeranii. Convin- 
gându-se că „aveai oare cum dreptate“ Vodă hotărăşte: „Fieşte 
care, dih ziua ce va veni aice în țară, să aibă, odihnă ne- supărîndu-se ori cât de puțin şese luni; şi după aceia să îu- 
tre la așezare, adică: de tot omul căsaș să deie întrun an câte zece lei, şi de holteiul de vristă câte cinci ler. Cele lalte greutăţi ]i se micșura, de asemine. Chiar și cătră pro- „ prietarii de moşii, Ruptaşii aveai îndatoriri mat ușoare. Cu 
toate aceste înlesniri, mulți din ţeranii români au preferat 
a remâne dincolo de hotare. Tot intre Ruptaşi se socotiaii şi acel oameni străini cari. veniaii: de se așezaii în ţară, ca 
cultivatori. Acelaș Domn în 1753 dispune ca: „Toţi oamenii 
străini cari 'vor veni la aşezarea și mila, acestui Testament, până în șese luni, să aibă odihna „nesupărată de bir... după 
plinirea sorocului să, plătiască 15, 10, 5 lei, după cum vor 
avea 6, 4 saii 2 bol-,57), Uşurinţă li se acorda de asenmnine 
pentru cele alte dări, „Pe ori ce moșie s'or așeza, numai dej- 
mă din pâne, din fânaț şi din stupi să d după obiceiii. Să de Ia stipân câte trei potronici de casă. Mai mult să nu se supere“, Boierii stăruia de multe ori cătră Domni ca să [i învoiască aducerea de străini pe moșiile lor. Un document de.la Antonie Ruset din 1676 %) ne adevereşte aceasta, Sa- 
59) Letop. III, 179, ” Cf. Hrisovul lui Al Ipsilaute din *) Adresa -Bolerilor 'din 1769, 1175, Bucureşti. (Fotino III, 323)
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tele întemeiate cu asemine oameni se numiaii în genere „Slo- bozii“. 

3) Mazilii. In vremile vechi cuvintul mazil se aplica tuturor Boierilor cari fuseseră în funcțiuni. Scutiţi în tot tim- pul cât eraii în dregătorie, Boterii trecând în stare de ma- zili, plătiai dajdia Visteriel, Aceasta s'a urmat pină în 1737, In acel an, C. Mavrocordat dorind ca „ceata Bolerilor să se adaogă şi să se îmulțască“ hotăreşte: „Ca Boterii și fii! de Boleri de la Vel Logofăt pănă la Vel Stolnic să se sloboadă 
de legăturile dăjdiei'; iar ceia altă ceată a boierilor mazili, adică cari mai avut dregătorie pănă la treti Logofăt, nici ei nici părinţii lor, nu sS'aii iertat de dajdie ; ci aii rămas să d6 - la Visterie după obiceite, *) Nu avem documente după care să putem calcula dajdia Mazililor ; dar de sigur, condiţia lor era cu mult mai superioară de cât a țeranilor. In privirea a- ceasta avem dovadă Hrisovul luy Al. C. Moruzi din 1803 „pentru privilegiile Mazililor.« 60) 

4, 5) Ajutorința şi Răsură, In ceia ce priveşte Ajuto- rința am spus mal Sus în ce împrejurări s'a întocmit această dare. Boierii ne voind să calce blestemul care legase Văcă- ritul, aii preferat să chibzuiască o dare de la care să nu fie. scutit nime, de cât să'şi încarce sufetul, Ajutorinţa a rămas permanentă și Cronicarul ni spune că producea mai. mult de cât Văcăritul, 5!) Despre Răsură am pomenit de mai multe ori, 
6) Neguţitorii. „Neguţitoria pe la tîrgurile care sunt mai mici, scriii Boierii în 1769, sunt câte un bacal, doi de vind băcălii, pâne, luminări de său, iproci; sunt şi crâşme de vind vin, și jidovii de vina rachii, păcură, dohot. Iar la zile de tirg, ce sînt obicinuite a se face odată pe săptămână, merg Ja aceste Neguţitorii de pre la trgurile cele mari, cu negoţ 

  

%% Uricar, IV, 1. 5%) Arhiv. Românească, 11, 190, 5%) Cron. Hușilor, 54, . *:) Uricar, 1V, 79. .
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de fac alişveriş, cum și din lăcuitori merg cine tu ce ar6.. 
ju la tirgurile Cernăuţului, Botoșenii, Roman, Focșani, Ga-: 
laţi, Chişinăul, la aceste sunt Neguţitori așezați, unit cu marfe, 
alții fac neguţitorie cu miere, boi de zalhana, boi de negoț.... 
i proci*. Vama cea mare cuprinde marfele ce se vindea în 
țară. Mai toate erai turcești; afară de puţine articole, care 
se aduceaii din Rusia. In volumul al doilea al Uricariului sunt 
publicate șepte Hrisoave domneşti relative la privilegiile 

- Neguţitorilor. Dintre aceste Hrisoave cel mai important este 
a lui Al. Const. Mavrocordat din Septembrie 1783. Prin acest 
Hrisov, darea Neguţitorilor se ficsa la 1 lei 67 de bani pen- 
tru Visterie și 14 parale la leii obicinuita răsură; eraii obli- 
gaţi a dapeanl dăjdii, adică șese dăjdii câte pe una pol lună 
o dajdie; trei dăjdii la vremea ajutorinții de iarnă şi două 
dăjdi! la ajutorul cheltuelilor Visteriei ce se ica vara. Banii 
trebuiaii să se stringă de cătră Ciaușul lor. Desetina trebuia 
să o plătiască la zece bucate un leii. Pricinile de judecată 
aveaii a, se căuta de cătră Staroste împreună cu fruntașii 
dintre Neguţitori. Neguţitorii străini eraii datori să "SI vindă 
marfa cu ridicata, plătind jumătate leii la suta de lei. Desă- 
garii ce umblă cu marfă de vind prin sate, să fie opriți 
de a nu mai umbla cu marfă. Duminicile și la praznice împă- 
rătești să nu fie volnici a deschide dughenile. Cum că nu- 
mărul Neguţitorilor şi al Ruptașilor era foarte mărginit se 
vede și din Semile țerei, pe 1796 62). Totalul dărilor lor plătite 
numai în două' sferturi, se urcă la 20,398 lei, sumă care tre- 
buie să fi fost cu mult mai mică 20 de ant mai înainte. 

Lămuririle cuprinse în acest $ le am crezut trebuincioase 
pentru înțelegerea Documentului. Ele sunt mat mult niște in- 

52) Revista pentru Istoriă, I, 50. cemvrie, 504,003 lei. Pe când toate 
In 1796 Ajutorinţa de vară, scoa- cele alte biruri la un loc, aii dat 
să în August, a produs 269723; numai 356980. 
iar cea de iarnă, scoasă în De-
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dicațiuni de isvoare. Aceasta ni a și fost scopul. Un lucru 
ni mai remine a pune în vedere cetitorului. 

La cetirea Documentului și la calcularea lefilor şi a ve- 
niturilor să 'nu uite că în 1776, ziua de lueru a unui mun- 
citor eu calculată 20 de bani sait 6 parale și jumatate; chi- 
la de griu era 6 lei, în 1796; în acest an, adică 20 de ani 
după Document, oca de carne era 5 parale; şi toate pre- 
țurile, afară de articolele de. lucs, eraii în proporţie. Lefile 
sunt dară cu mult: mat ari de cât . par la prima vedere, 
Trebuie să le socotim cel puţin de 20 de ori mai mari, va- 
loarea esprimată în lei vechi. 

* 

Prin publicarea Documentului de faţă am voit să în- 
lesnim cercetările asupra viacului trecut. 

Introducerea am lucrat'o, cum a observat cetitorul, nu- 
mai după documente ne supuse bănuolei. Este o simplă în- 

„Cercare; pentru noi ceştia din provinţie fiind cu totul neac- 
cesibile cele două comori nepreţuite pentru Istoria N: ațională» 
comori care se numesc: Archiva generală a Statului şi Bi- 
blioteca Academiei Române. 
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ISCĂLITURA ŞI PECETEA 
dacă 

Grigorie A. Ghica V.V. 
(1768—69, 1775—177.) 

 



DOCUMENTUL 
Această Condică de Așezămint a fericitului întru pomenire 

Domnului Grigorie Ghica Voevod, făcută la 1776 Septembre 
1, cu iscălitura și pecetea Măriey Sale, întru care se cuprind 
multe așezăminturi obștești a țerei; pre care aflindu-o eii 
smeritul Arhimandrit Ioasaf Frumușanu la un ipochimen să- 
rac, Și socotind că acest aşezămint se cuvine a se afla tot 
de a una păzit în Capitalul ţerei, o am cumpărat cu două 
sute lei şi o am încredințat în prea cinstită mâna Inalt Pr6 
o sfinţitului Mitropolit al Moldovei Kirio Kirio Veniamin 
Costaki; rugând pe Pr6 o Sfinția Sa ca să se păstreze de a 
pururea în Arhiva Sfintei Mitropolii, unde se află şi alte multe 
așezăminturi a țerei. Deci ori cine star ispiti după vreme a 
o înstrăina de la Sfinta, Mitropolie, să fie subt Arhierescul 
blăstim al Inalt Pr6 o sfințitalui Mitropolit și a tuturor Pre 
0 sfințiților Arhierei.



„Noi Grigorie Alecsandru Ghica V, V, Bojilo Mi- 
losteiii Gspdar Zemli Moldavskoi, 

„De vreme că, din ciasul ce ati binevoit D-zeiasca Pronie 
de Ne aii miluit și Ne ai suit iarăș la al nostru domnese 
și strămoșesc scaun a ţerei aceșteia Moldaviei, cu ne ador- 
mit cuget am fost şi sîutem, socotind de a pururâ îndrepta- 
rea stărei și bunei rîndviale, atât în cet mari, cât și în cei 
mal mici boiari și în toți deobşte, spre odihna ce se cuvine 
cu dreptate a av6 de cătră stăpinul și oblăduitorul lor, Deci 
precum multe din cele ce sunt drepte și la bună rînduială, - 
avînd statornicie nesmintită, prin îndelungată obicinuire se 
fac ca o legiuită. pravilă ; aşa şi din cele nedrepte şi fâr de 
cale prin multa curgere de ani, asemine rămân statornice. Din 
care, unele din cele nedrepte și făr de rinduială, din oblă- 
duitorii ce aii domnit mai inainte de noi într'aciastă de 
D-zeii păzită țară; altele şi de însuși Domnia mea în cea 
d'intăi Domnie a noastră, ori desevărşit cu totul s'aii tăiat 
Şi S'aii desrădăcinat, sai spre mai bună rînduială prefăcân- 
du-se s'aii aşezat. Dar multe încă din cele nedrepte aii şi 
mal remas, care iarăși întwaciastă, de acum de D-zeii dăruită 
Domnie a noastră, avind desevărșită purtare de grijă cu că- 
zuta luare aminte, şi cu amăruntul socotind, unele precum 
neghina din grâi curăţindu-le, altele la cea may folositoare 
stare și rînduială le am adus și le am așezat. Inse una din 
cele trebuincioase de a se îndrepta aii fost și obiceiul ce 
Sai urmat păn acum, de se stringea la unele boerii din 
multe feliuri de lucruri o orinduită sumă, care pr€ puţin fo- 
los aducea Boierilor ce se împărtășia; şi nici o analoghie 
nu avea, cu alor trebuincioase cheltuiele, spre sevărșirea ce-
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lor căzute la starea, boeriilor lor pentru obștie, și spre aju- 
deca cu osîrdie, după datoria, dregătorii lor; iar la alişveri- 
șul lăcuitorilor, multă zăticnială și pagubă aducea, cum și 
mare scumpete se pricinuia în toate: aşijdere și în rodurile 
ce sînt spre îndestularea hranii oamenilor; și cu un cuvint 
la toată, obştiia se pricinuia, strimbătate, și asuprelnică supă- 
rare. Care unii şi din cel ce aii domnit mat înainte de noi, 
metahirisind multe feliuri de chipuri, aii vrut să le îndrep- 
teze; dar tot n'aii putut sevărşi scoposul bunei voinţii lor. - 
Spre aceasta dar aflînd noi acum troposul cel mai folositor 
cu care depărtând şi rădicând stricăciunea și paguba, ce se 
pricinuia dintr'aceste nu numai pe boiarii noştrii ce se află 
în dregitorie să îndestulăm de trebuincioasele lor cheltuiale, 
ce incă, și oareș ce câștig să'aibă, spre resplătirea ostenelelor 
şi a purtărei de grija dregătoriei lor, cum şi spre odihna ob- 
ștescului norod, care se supăra mal înainte cu acele în multe 
feliuri venituri asuprelnice. Drept aceia, rupând și surpând 
toate condicile vechi, ce au fost pănă acum, hotărim Dom- 
nia mea, ca de acum înainte după această nouă domniască 
Condică de veniturile Boieriilor şi de alte rînduiale, care prin 
desevărșita cercetare aflindu-se drepte și fir de supărare li- 
cuitorilor țerei, s'aii scris şi S'aii aşezat, ca să se urmeze a-: 
semine și pr6 deplin de a purură; şi să se d6 la fieşte carele 
venit după stepena și rînduiala, boieriei sale, atăt din răsuri 
pe toată luna, cum și alte venituri ce sînt rînduite la fieşte 
care dregătorie. Precum se arată anume la Veliţit Boiari, 
la al doile, al treile, și la toţi câți se cuprind într'această 
Nouă. Domniască Condică ; și acest venit pe toată luna, să 
se d6 din venitul răsurilor, căferturilor, şi agiutorinții, cum şi 
din răsura dăjdilor mazililor, neguțitorilor și a -ruptaşilor,



care s'aii aşezat şi s'aii hotărit să se iea câte patru-spre-zece 
parale de tot leul răsură; şi să nu aibă nici un amestec cu 
celelalte venituri; nici să se numiască venit a Visteriei &spod; 
nici să se strinoă la Visteria Domniască ; ci să se numiască 
„Ghenicon venitul boieriilor, Asupra căreia triabă, rinduim 
Domnia mea și Epitropi: pe D-lui Vel Logof., pe D-lui Vel 
Vorn., pe D-lui Vel Sput. și pe D-lui Vel Ban, carii după 
vremi se vor afla într'aceste dregătorii, ca să fie purtători 
de grijă, să stringă şi să iea pe tot cifertul ce va, ieși pe 
țară, şi pe toată dujdia mazililor, neguţitorilor, şi a ruptași- 
lor, cum și la agiutorințe. Acest venit de mal sus numit al 
răsurilor, câte 14 parale de tot leul pe suma tablelor Viste- 
riei în deosebită Casa thesavrofilalkion, în Svinta Mitropolie, 
înse bani buni, fără pricină de scădere. Din care venit să 
se împartă și să se d6 pe toată luna fiește căruia, după Con: 
dica aceasta, nesmiutit, începând de la 15 zile a lunei pănă 

- la sfirşitul lunei să 46 tuturor rinduita liafă, luând rîn- 
duitul logofeţel și sameş, spre îndreptarea lui, întăi de la 
rînduiţii Epitropi răvaş de poruncă ca să d6 rinduita liafă 
după Condică. Iar cât pentru liafa breslilor să iea răvaș is- - 
călit de zapciul lor, arătând câți bani şi pe ce lună. Şi după 
ce se va da rînduita liafă după Condica aceasta, câți bani 
vor mal prisosi, să se d€ la Domnie pentru deosebita liafă a 
altora ai Curţii gspd. cu deosebită foaie cu pecete Domniască. 
Inse pe toată suma banilor ce se vor da pe fiește care lună 
rinduita liafă, să se opriască de Epitropi de la toţi şi fieşte 
carele, la o sută lei jumătate de leii. Cari bani, câți se vor 
face pe această socotială, să se d6 cu foaie cu pecete gspd. 
la locuri scăpătate și lipsite de chivernisiala hranei lor. Şi 
aşa nestrămutat să se urmeze după Condica aceasta, întru
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care S'aii lăsat la unele din boierii, şi 0 samă de venitul 
ce ai fost și mal înainte în Condicile vechi, care sau aflat 
a fi drepte, cu cale și fir de Supărare, ca să se urmeze Și 
să se iea, care Condică am întărit?o şi cu a noastră Dom- 
niască iscălitură și pecete. 

Și poftim Domnia mea și pe Pr6 Osfinţitul Mitropolit al 
Moldovei, ca prin darul Arhieriei Sale, să lege şi să, opriască 
volnicia celor ce ar cugeta, și ar vr6 a strica această bună 
orînduială, ca să înrădăcineze jarăş cele ce saii desrădăcinat. 

Gscălit) Grigorie Ghica V. V. 
(L. P. G.). 1776, Sept. 1. 

Inse macar că se poroncește mai sus ca să se poprias- 
că de cătră Epitropi de la toți și fiește carele la o sută let 
giumătate de leii ca să so d6 milostenie; dar de 1a turci, de 
la ciohodari, de la șatări, de la copiii din casă, de la tufeceii, 
de la levinţi, de la mehteri, de la ciauși, de la briasla graj- 
diului gspd., de la briasla lui Vel Ispravnic de Curte gspd., de 
la toți aceştia să nu se popriască acea jumătate leii la o sută 
lei, fiind oameni saraci. Asemine şi din una, miiă lei ce 
sint rînduiți să se d6 becerului pentru cuhnia gspd. iarăși 
să nu se popriască,
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VENITUL LOGOFEȚIEI CEI MARI 

3 —. Din 500 let adică tret lei de pungă să iea de la 
cumpărătorii slujbelor Visteriel, și a Cămărei ; a- 
dică din desetină, din vădrărit, din goştină, din 
vamă și din ocnă, când se vor vinde. Și cărţile 
acestor slujbe scriindu-se după ponturile ce se vor 
striga la Cochil Vechi, să se protocăluiască de Vel 
Logof., şi dându-se lu cumpărătorii fiește căreia 
slujbe; dintraceste “arătate mai sus, să iea Vel 
Logof. rinduitul venit pe suma, cumpărăturei sluj- 
bei câte trei lei noi la 500 lei, Iar de se va în- 
tîmpla vre o slujbă dintr'aceste ca să se strinnă 
în credință, atunce după suma tablei ce se va da 
la Visterie, sait la Cămară de cătră rînduiții sluj- 
bași, socotindu-se câte 3 lei de pungă, să se scaze 
din suma tablei, și să Yea. Vel Logof. rindauitul 
venit al boieriei sale. 

bez rinduita liafă, 

(L P.G),.
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VENITUL HĂTMĂNIEI. 

Poeloanele Căpitanilor, Bulubaşilor, Seimenilor 
şi a Călăraşilor, pe fieşte care an; înse pe giumttate 

să d6 la Sft. Gheorghie, pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Lei B. 
30 — De la Bașbulubaș a Curţii Gspad. 
20 — De la Bulubașa al doil6 a Curţii Gspd. 
20 — De la Căpitanul de Drăgani 
20 — De la Sotnicul, 

„24 — De la 12 zapeii de la 4 stiaguri a Seimenilor din 
Curte gspd. câte 3 zapcil la un stiag ; adică, ste- 
gar, odabașă, şi ciauș; câte 2 lei unul. 

282 — De la 188 Seiment din Curte gspd, de la 4 stiag. câte 
„47 seimeni la un stiag; şi câte 1 pol leii de Seiman. 

100 — De la Vel Căpt. a Hătmiăniet, 
"100 — De la Poruşnicul. 

80 — De la Bașbulubaș a Hătmăniei. 
20' — De la Stegariul Hătmăniei.: 
90 — De la 3 Bulubași a Hitmăniei câte 30 de let unul, 
24 — De la 12 zapcii de la 4 stiagurt a Hătmăniel, câte. 

3 zapcii la un stiag; adică, stegar, odabașă, și ciauș ; 
câte 2 lei unul. 

282 — De la 188 Seiment hătmănești, de la 4 stiaguri, 
câte 47 Seimeni la un stiag; şi câte 1 pol leii 
de Seiman. 

50 — De la Căpt. de Vânători, . : 
6 — De la 3 zapcil dela stiagul vănătorilor, adică ste- 

gar, odabașă și ciauș; câte 2 lei unul 
70 60 De la 47 vănători câte 1 pol leii de vănător.
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Lei B. 
"1 — De la 6 zapeil dela2 stiaguri, Călărași hătmă- 

neşti câte 3 la un stia; adică stegar, odabaşă 
şi Chihaia câte 2 lei unul. 

150 — De la 100 Călărași hătmănești, de la 2 stiaguri 
câte 50 la un Stiag și câte 1 pol leii de Călăraş. 

6 — Dela2 trimbaci, de la 2 doboşeri, -de la un sur- 
maciii și de la un flueraş ; câte un lei unul. 

30 — De la Vel Căpt. de Niamţ. 
30 — De la Vel Căpt. de Trotuș. 
30 — De la Vel Căpt. de Comăneşti, 
50 — De la Vel Căpt. de Tecuci. 
30 — Ne la Vel Căpt, de Covurluii. 
20 —- De la Vel Căpt. de Dorohoi. 

"1576 60 bez rinduita liafă, 

Hatmanul să fie dator a rindui străjile pe la mahalale 
cu slujitori de ajuns, și cu zapcii de credință; ca, 
să străjuiască ne adormit de cu sară pănă în ziuă. 

(. 2. G-).
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VENITUL VISTERNICIEI CEL MARI. 

500 — De la Cumpărători esetinel. 
500 — De la Cumpărători vădrăritului, 
500 — De la Cumpărătorii goştinei. 

500 — De la Cumpărătorii vămei. 
500 — De la Cumpărătorii ocnei.: 

2500 — 
Iar de se va întîmpla vre o slujbă dintwaceste ca 
să se stringă în credință, atunce să se scaze din 
suma tablelor, ce se va da la Visterie sau la Că- 
mară, de cătră rînduiţii slujbaşi câte 500 lei la fiește 
care slujbă dintwaceste și să iea Vel Vist. rînduitul 
venit al boieriei sale. 

bez rinduita liafă. 

(L. P. 6).
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VENITUL POSTELNICIEI CEJ MARI 

De la Cumpărătorii Vămei, 

De la Cumpărătorii Ocnei. 

Iar de se va intimpla vre o slujbă dintraceste ca, 
să se stringă în credință, atunce să se scaze din 
suma tablei ce se va dala Visterie saii Ia Cămară 

de cătră rinduiții slujbași câte 500 lei la fieşte 

care slujbă, dintr'aceste, şi să iea Vel Post. rîn- 

duitul venit al boieriei sale. 

Poeloanele pe fieşte care an; inse pe giumătate 

la Sft. Gheorghie, şi pe giumâtate la Sft. Dimitrie. 

Le 

30 

15 

200 

20 

10 
15 

60 

20 

120 

16 60 

De la Vătaful de Călăraşi de Țarigrad. 

De la Chihaie de Călărași de Țarigrad. 

De la 40 Călăraşi de Țarigrad câte 5 lei unul. 

De la Vătaful de Lipcani. 

De la Odabașa de Lipcani. 

De la Vătaful de Călăraşi de Țarigrad in Galaţi. 

De la 30 Călărași de Țarigrad in- Galaţi; câte 2 
lei unul. 

De la 2 stegari, unul de Călăraşi de Țarigrad în 
Iaşi şi unul de Lipcani tij; câte 10 lei unul. 

De la 40 Lipcani; câte 3 lei unul. 

De la 11 Beșlii creștini câte 1 pol leii unul. | 

1596 60 

bez.
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Avaetul Caftanelor ce îmbracă Domnul pe Boieri. 

De la Vel Log. pănă la Vel Post. câte 100 lei. 

De la Vel Spat. pănă la Vel Stoln. câte 

"De la Vel Med. pănă la Vel Şatr, câte 
De la Vel câte 

De la câte 

bez rinduita, liafă. 

(LU P.G). 

80 ler. 

50 lel. 
30 lei. 

15 lei.
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VENITUL COMIŞIEI CEL MARI. 

Poeloanele pe fieşte care an; inse pe giumiătate 

la Sit. Gheorghie ; şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Le B. 

10 — 

30 — 

10 — 

36 

6 
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 60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

19 — 
60 — 

181 60 

De la Vătaful de Comișei. 

De la 20 Comișei câte 1 pol leii unul. 

De la Vătaful de Vezetet. 

De la 24 Vezetei câte 1 pol leii. 

De la 4 Carâtași câte 1 pol leii. 

De la 3 Apari câte 1 pol leii. 

De la un Sehăidăcar, 

De la un Ceprigar. 

De la 2 Cărbunari. 

De la un tărsănar.. 

De la 1 podvodar. 

De la 1 lefticar. 

De la 1 Curălar. 

De la 2 herghelegii. 

De la Vătaf de Dărvari. 

De la 40 Dărvari. 

bez rinduita liafă, 

(L. P. 4).
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VENITUL CĂMĂRĂŞIEI OEI MARI, 
Pocloanele pe fieşte care an: inse pe giumătate 

la Sft., Gheorghie, şi pe gium&tate la Sft. Dimitrie. 

Iei B. 

60 — 

60 — 

20 — 

30 

De la Hahambașa. 

De la Starostii de Jidovi. 
De la Starostele de Armeni. 
Cotăritul de la, fieşte care dughiană ce va vinde 
marfă cu cotul, atât din orașul Iașii cât şi de la 
celelalte tărguri de pe la ținuturi ; care acești 30 
bani să'i lea Vel Cămăraș, numai când se va face 
Vel Cămăraș şi va îmbrăca caftan ; iar nu pe tot 
anul. Și Vel Cămăraș să fie dator să facă coturi 
cu boure domnești, halepuri și arșinuri; și dând 
la fiește care dughiană câte 2 coturi, un halep și 
un arșin, să lea de toată dughiana câte 30 bani; 
preveghind de a purure ca să vânză neguțitorii 
marfa lor cu coturile ce se vor da cu boure dom- 
neşti ; iar care din neguțitorăi nu va urma după 
poroncă, să se pedepsască. 

Să mai ica Vel Căwmăraş pe marfa ce va cheltui 
din poronca Gospd. la Cămara domniască, pe suma 
cumpărăturei, din zeci-unsprezece. 

140 80 

(. P. G).
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VENITUL AGIEI. 

Pocloanele pe fieşte care an; inse pe giumâtate 
la Sft. Gheorghie şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

Lei B. 

50 — De la Baş Ciauș. 

50 — De la Baș Bulubaș. 
50 — De la 5 Bulubași, câte 10 let unul. 
10 — De lu Butinaș. 

215 — De la 43 Căpt. de Băltag, câte 5 lei unul. 
36 — De la 18 zapei! de la Gstiaguri câte 3 la un stiag, 

adică stegar, odabașă și ciauș; câte 2 lex unul. 
423 — De la 282 Seimeni agieşti de la 6 stiaguri câte 

47 Seimeni la un stiag şi câte 1 pol leii unul. . 
-6 — De la 2 trămbaci, de la 2 doboşeri, dela un sur- 

maciii, de la un fueraş; câte 1 leii unul. 
-50 — De la Starostele de Jidovi. | 

20 — De la Starostele de Armeni. 
30 — De la Starostele de Străini, 
30 — De la Starostele de Băcalli. | 
20 — De la Starostele de Pitari. 
20 — De la Starostele de Plăcintari. 

20 — De la Starostele de Mesărcil. 

20 — De la Starostele de Chiragil. 

10 — De la Starostele de Cărcimari. 
10 — De la Starostele de Apari. 
10 — De la Starostele de Zidari. 

10 — De la Starostele de pietrari ce taiă piatră in deal. 
10 — De la Starostele de Vărnicari. 
10 —: De la Starostele de Cirămidari.
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Lei B. 
10 — De la Starostele de Olari. 

10 — De la Starostele de 'Teslart. 
10 — De la Starostele de Cibotari ce lucrează Sehtieni 
10 — De la Starostele de Cibotari ce lucrează Teletinuri. 
10 — De la Starostele de Măhali. 
10 — De la Starostele de Butnari. 
10 — De la Starostele de Timplari. 
10 — De la Starostele de Curălari, 
10 — De la Starostele de Ceprăgari. 
-10 —. De la Starostele de Blănari. 
10 — De la Starostele de Cojocari. 
10 — De la Starostele de Croitori. 
10 — De la Starostele de Șlicari. 
10 — De la Starostele de Zlătari. 
10 — De la Starostele de Bărbieri, 
10 — De la Starostele de Sucmănari. 
10 — De la Starostele de Abăgeri. 
10 — De la Starostele de Făclieri. 
10 — De la Starostele de Vutcari, 

1300 — | 

2 — De toată Cărcima mare; ir de Căreima mică pe 
giumătate, 

Jar câte un poloboe de vin ce vind mahalagii pe 
la casele lor toamna ; să nu se supere. . 

30 Banii grosului de la cei ce se vor inchide, când 
se vor slobozi. 

Să mai lea, Vel Aga impliniala pe banii ce va. 
împlini ; după rînduiala cese arată cu deosebit rost, 
Afară de Chircibașa, de Tărzibașa, și afară de Cu- 

c se a 

Că ase N 

= na. + La.
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ingibaşa, de Starostii de Jidovi, de Armeni, pe 
ceilalți Starosti ce se arată în Condica aciasta, 
săi facă și sii rînduiască Vel Aga, care să fie 
scutiți de bir. Şi fieşte care să fie dator a av6 
purtare de grijă pentru briasla sa; să d6 samă când 
a fi trebuință de întrebăciune pentru vre-o poroncă. 

Așijderea să facă şi să rînduiască Vel Aga Și 
Vătăjei la -fiește care mahala, ca asemine să d6 
samă fieşte care de mahalaua sa. 

Rinduiala Fănarelor şi a Străjilor. 

3 fănare Tirgul de Sus, 
i fănar Tirgul făinei. 

3 fânare Uliţa Bărboiului. 
2 fănare Băibărăcărie. 
1 fânar Cizmărie,. 

5 fănare Tirgul de Jos 
4 fănare Podul Vechii. 
2 finare Uliţa Mare. 

21 finare fac. 

Fiește care dughengiii, când i-a veni rândul, să d6 
opt parale de finar fânaragiului; înse 2 parale 
pentru lumînări şi 6 parale pentru plata ostenelei 
lui; înse Vel Aga să aibă datoriea rindui oameni 
de credință ca să păzască fănarele pe rinduială 
neadormit, de cu sară pănă în ziuă, 

Aşijdere şi străjile po la respintii, să le rîndu- 
iască, cu slujitori de ajuns, și cu zapcil de cre- 
dință, ca să străjuiască neadormit, de cu sară 
pănă în ziuă. 

2 
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Starostii de matrapaji Și matrapajit, adică precu- 
peţii, se lipsiască; de vreme ce din început n'aii 
fost, ci de la o vreme în coace s'aii obicinuit ; și 
din pricina precupeților se pricinueşte mare scum- 
pete la cele ce sînt de mincare norodului; find 
că aceşti precupeţi se duc afară din târg, întru 
întimpinarea, sătenilor și a femeilor ce aduc lucruri 
de mincare la tirg; și acolo la câmp tirguesc lu- 
crurile cele de mâncare și, cumpărăndu-le cu un 
preţ, le vind cu preț întreit. Deci țeranii precum 
şi femeile, după vechiul obiceiii, să vîndă fiește 
care lucrurile acele de mîncare însuși ei; iar care 
va îndrăzni a face matrapanlic să se pedepsiască 
cu ulița, 

bez rinduita liafă, 

(L. P. Q.) 

ST e e 
7 A XE acu n, 
9 Pam. 

a
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VENITUL ARMĂȘIEI CEL MARI. 

Pocloanele pe ficşte care an; înse pe giumătate 
la Sit. Gheorghie, şi pe giumătate la Sit. Dimitrie. 

Iei B. , 

- De la Ispravnicul de Armăşei. 

12 — 

De la Condicariul Temniţei. 

De la Vătaful temniței. 

De la 50 Armășei, câte 5 lei unul. 

De la 17 Dărăbani a temnițelcâte 1 pollei unul. 
De la 18 mehteri Creștini câte 1 pol leii unul. 
De la 4 trămbacă, 1 surmacii, un doboșer și un 
topciii, câte 1 pol leii unul. 

De la 12 masalagii câte 1 leii. 
370 20 

30 Banii grosului de la cei ce se vor închide, când se 
vor slobozi. 

Să mai tea Vel Armaş împliniala pe banii ce va 
împlini, după rinduiala ce se arată cu deose- 
bit rost. 

Să maliea Vel Armaş întrilala din suma banilor 
ce vor lua Armășeii, triapăd,- după rînduiala ce se 

arată cu deosebit rost, 

Să mai lea Vel Armaș gloabele de la tălhari, 
după rinduiala, ce se arată cu deosebit rost. 

bez rînduita liafă. 

(L. P. Q).



— 20 — 

VENITUL PORTĂRIEI CEI MARI.. 

Pocloanele pe fieşte care an ; înse pe giumătate la 
Sit. Gheorghie şi pe giumetate la Sft. Dimitrie. 

Lei B 

  

24 — De la 12 Portărei cu liafă cu, un odagiii, câte 2 
lei unul. 

„21 — De la 14 Portărei fără liafă câte 1 pol leii unul. 
45 — 

bez rînduita liafă. 

(L. 2. 6).
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VENITUL VĂTĂJIEI DE APROZI ŞI A CIAUŞULUI 
DE - APROZI. 

Poeloanele pe fieşte care an ; Înse pe giumâ&tate la 
Sit. Gheorghie şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Lei B. 

60 — De la 2 Ispravnici de Aprozi câte 30 lei unul ; 
înse un Ispravnic al Vătafului de Aprozi, şi un 
Ispravnic a Ciauşului de Aprozi. 

500 — De la 100 Aprozi câte 5 lei ; înse 50 de Aprozi 
la Vătaful de Aprozi și 50 de Aprozi la Ciauşul 
de Aprozi. 

18 — De la 12 fustași de Vartă câte 1 pol leii unul, 

  

578 — 

Să Tea acești doi Zapcit întriială din suma ba- 
nilor ce Yaii Aprozii triapăd ; după rînduiala ce se 
arată cu deosebit rost. | 

Să iea zeciuiala, la zece bani un ban, numai pe 
banii ce vor împlini, şi pe lucruri ce vor implini 
în preţ de bani; după rinduiăla ce se arată cu 
deosebit rost. 

a Din toată zeciuiala ce va lua Vitaful şi Ciau- 
Şul de Aprozi, să d6 la doi Ispravnici de Aprozi 
din zece bani un ban. 

Tot venitul acestor doi zapcii să se împartă în- 
tocma la amindoi. 

(. P.G).
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VENITUL LOGOFEȚIEI AL DOILE. 

Le B. 

"5'— De tot visovul de moșie, saii de întăritură ; şi 
de se vor cuprinde și mai multe moșii intr'un hri- 
Sov, să nu tea mai mult de 5 lei ce se arată mai 
sus; înse hrisovul să fie iscălit de gspd.,  proto- 
călit de Vel Log., de B: Logofăt, și trecut la Con- 
dica Divanului ot Bt Logof. 

— 15 De toată Cartea gspd. de hotărit cu pecete gspd., 
„ protocălită de Vel Logof., de Bt Logof. şi trecută, 

la Condica Divanului ot Bt Legof. 

bez. 

15 bani noi să tea scriitorul, și 
3 bani no! divictariul, după cum se arată la ros- 

tul fiește căruia. 

bez rinduita liafă. 

(L. P. G.).
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VENITUL LOGOFEȚIEI AL TREILE. 

De Hrisovul de moșie ce se va hotări cu giude- 
cata Divanului Gspd; şi de se vor cuprinde și 
mai multe moșii întrun hrisov să nu Yea mai mult 
de 5 lei ce se arată mat sus; înse hrisovul să fie 
iscălit de Gspd, protocălit de Vel Logof, de 'T* 1o- 
gof., şi trecut la Condica Divanului ot T* Logof. 
De Hrisovul pentru alte pricini ce se hotărăsc cu 
giudecata Gspd; înse hrisovul să fie iscălit de 
Gspd., protocălit de 'Tt logof,, și trecut la Condica 
Divanului ot T* logof.; iar fiind numai cu pecete 
gspd. să tea pe jumătate. 
De Hrisovul de milă, socotindu-se suma milei, să 
lea T+ logof, zeciulala ; înse fiind iscălit de Gspd., 
protocălit de 'T* 1ogof. și trecut la Condica Diva- 
nului ot T* logof, 

De Anafora de moșie, sait ori de ce pricini, fiind 
iscălită de Gspa., şi trecută, la Condica Divanului 
jar fiind numat cu pecete gspd. să tea pe jumătate. 
De toată Cartea de jalobă, ori legată saii deschi- 
să, cu pecete gspd., protocălită de 'T logof. și tre- 
cută la Condica Divanului de Tt logof. - bez. 

15 bani să lea scriitorul şi | 
3 bani divictariul, după cum se arată la rostul 

fieşte căruia. 

De la Izbaşa poclon; înse pe gmumătate la Sft. 
Gheorghie, pe giumttate la Sft. Dimitrie, 
De la 12 fustași de Divan poclon întrun an, 
câte 1 pol leii unul; înse pe giumătate la Sft, 
Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

bez rînduita liafă. (L. P. GQ).
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VENITUL VĂTĂJIEI DE COPIE ȘI A VĂTĂJIE | 
DE VISTERIE. 

Pocloanele pe fieşte care an ; înse pe giumătate la Sft. Gheorghie ; şi pe giumătate la Sf. Dimitrie. 

Lei B. 

60 — 

500 — 

15 — 

575 -— 

De la 2 Ispravnici de Copii din Casă câte 30 de 
“lei unul; înse un Ispravnie a Vătafului de Copii, 
şi un Ispravnic a Vătafului de Visterie, 
De la 100 Copii din Casă, câte 5 lei unul ; înse 
50 Copii din Casă a Vătafului de Copii, şi 50 
Copii din Casă a Vătafului de Visterie, 
De la Stegariul de Copil. 

Să tea acești 2 zapeil întriiala din suma bani- 
lor ce iaii Copii din Casă triapăd ; după rinduiala 
ce se arată cu deosebit rost., 

Să lea zeciuiala, la 10 'bant un ban, numai pe 
banii ce vor împlini, și pe lucruri ce .vor împlini 
în preț de bani; după rinduiala ce se arată cu 
deosebit rost. 

Din toată zeciniala ce va lua Vătaful de Copii: 
și Vătaful de Visterie, să d6 la 2 Ispravnici de 
Copii din zece bani un ban. 

Tot venitul acestor 2 zapcii să se împartă în- 
tocma Ja amîndot. Ie 

bez rînduita liafă. 

(. P. G).



—' 95 — 

VENITUL LUI VEL CĂPT, DE LEFECIL. 

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe giumătate la Sit. Gheorghie şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

Lei B. 

6 — De la 3 zapeil de la stiagul Lefeciilor, adică ste- 
gar, odabașă și ciauş; câte 2 ler unul, 

70 60 De la 47 Lefecii câte 1 pol leă unul. 
bez rinduita liafă. 

(L. P. GQ). 

VENITUL LUl VEL CAPT. DE DĂRĂBANI, 

Pocloanele pe ficşte care an; înse pe giumâ&tate 
la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

6 — De la 3 zapcii de la stiagul Dărăbanilor, adică 
Stegar, odabașă și ciauș ; câte 2 lei unul, 

70 60 De la 47 Dărăbani câte 1 pol leii unul. 
30 Banii grosului de la cei ce se vor închide, cînd 

se vor slobozi. 

A treia strajă a tirgului să fie în sama sa; și 
să fie ascultător povățuirei lui Vel Aga, și dator 
de a arăta la Vel Agă ori ce pricină sar întîmpla. 

Pricini mai mici ce or fi să le caute Vel Căpit. 
de Dăribani; iar pentru pricini mai mari să le 
arăte la Vel Agă, și D-lut să le caute. 

„ bez rinduita liafă, 

(LL. 2. G).
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VENITUL POLCOVNICIEI AGIEI. 

Pocloanele pe fieşte care an ; înse pe giumătate 
la Sit. Gheorghie; şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

Lei B. 

6 — De la 3 zapcii de la stiagul Roși, adică stegar, 
odabașă şi ciauș; câte 2 lei unul, 

10 60 De la 47 Roși câte 1 pol leii unul. 
bez rînduita liafă. 

(L. P. 6). 

VENITUL LOGOFEȚIEI DE VISTERIE. 

__5 60 Adică 2 galbeni zări de la fieşte care Carte gspa. 
de Isprăvnicie fiind iscălită de Gspd., protocălită 

„de Vel Vist. de logof. de Visterie şi trecută la 
Condica Visteriei. - 

5 60 Adică 2 galbeni zări de Hrisovul ce seva face de 
la Visterie, fiind iscălit de Gspd. protocălit de Vel 
Vist. și trecut la Condica Visteriei. 

bez rînduita liafă. 

(L. P. G.).
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VENITUL A 6 VORNICI DE POARTĂ. 

  

200 — De fiește care piatră ce vor pune hotare când se 

2 — 

1 — 

60 

“le 

vor trimete să hotărască moșii. 
De prețeluit dughene şi case de frunte. 
De prețeluit dughiană şi casă mat proastă. 
De preţeluit Cal, Boii, Vacă ; ar de vită mică pe 
jumătate. 

Din 10 bani când va preţelui haine și alte pojijil a 
Casei; iar de sa întîmpla să se trimită afară din 
orașul Iaşii ca se prețeluiască, atunci să se hotă- 
rască cheltuiala și osteniala de Vel Log,, înse lu- 
cruri ce va prețelui pentru banii Visterici să nu 
ea nimică. 

bez rinduita liafă. 

[ P.G). 

VENITUL DIVIOTARIULUL, - 
1 — De Hrisovul iscălit de Gspd. și pecetluit, 

60 

3 

8 

De Anaforaoa iscălită de Gspd.; iar fiind numai 
cu pecetea Gspd. să jea pe giumătate. 
De Carte Gspd., legată sai deschisă, de jalobă. 
De tot pecetluitul ce se dai la bresle. 

bez rînduita liafă. 

(|. P. G.).
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VENITUL LUI VEL CAHVEGIV. 

De toată Cahfeneaua, şi de tot 'Tahmisul, ce star 
afla, atât în orașul Iașului cât şi la celelalte tir- 
guri de pe la ţinuturi să tea avaelul sei, după 
tocmiala ce se va pute așeza, după starea Cahfe- 
nelei și a Tahmisului, nepricinuind jalobă. 

bez rînduita liafă. 

(L..P. G.). 

VENITUL LUI VEL CAFTANGIU. 

Din pecetluiturile Gspd., ce se vor face pentru 
Caftanele ce îmbracă Domnil pe Boieri, să iea Vel 
Caftangiii zeciuiala. 

bez rinduita, liafă. 

(L. 2. G). 
VENITUL CĂMĂRAŞULUI DE I1ZVOADE. 

Lei B, 

6 De tot pecetluitul ce se daii la bresle cu pecele 
Gspd; bez 

„3 bani noi ai Divictariulut, 

bez rinduita. liafă.: 

(L. P. G.).
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VENITUL LUI IZBAȘA. 
Lei B. 

3 De tot răvașul de jalobi ce va ieși cu respuns de 
la Gspd.; înse dator să fie Izbaşa să d6 fiește 
care răvaş la jăluitor. 

bez vînduita, liafă. 

L. P.G.. 

VENITUL A DOL CONDICARI Al DIVANULUI. 
Lei B, 

30 De tot Hrisovul ce va trece la Condică şi iscălind 
din dos. Să 

15 De toată Anaforaua, de toată, Cartea de giudecată 
a Veliţilor Boieri ce va trece Ia Condică şi îscăi- 
lind din dos. 

bez rinduita, liafă. 

(LPG). 

VENITUL DIECILOR DE DIVAN. 
Lei 8. a 

  

1 — De tot Hrisovul de scris, 
60 De toată Anaforaua, și de toată Carteu de giude- 

cată a Veliţilor Boieri, de scris. 
15 De toată Cartea de jalobă și de hotărît, de scris. 

6 De tot răvaşul de jalobă, de scris. 
bez rînduita liafă. 

(2. 6).
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VENITUL LUI VEL ISPRAVNIC DE CURTE GOSPOD, | 
Pocloanele pe fieşte care an ; înse pe giumâtate 

la Sft. Gheorghie Şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

Lei B. 

3 — De la 2 Olari câte 1 pol leii unul. 
9 — De la 6 Apari câte 1 pol leii unul. 
9 — De la 6 teslari câte 1 pol leii unul. 
6 — De la 4 șătrărei câte 1 pol lei unul. 
3 — De la 2 jimlari câte 1 pol leii unul. 
6 — De la 4 pitari câte 1 pol leii unul. 
6 — De la 4 pietrari câte 1 pol leii unul. 
1 60 De la un butnar, | | 

18 — De la 12 tăietori de lemne câte 1 pol leii unul, 
6 — De la 4 joldunari câte 1 pol leii unul. 
1 _60_De la 1 Chilhangii. 

69 — bez. 

4 măturărițe. bez. 
rînduita liafă. _ 

(L. P. G.) 

VENITUL VORNICULUI OT GOSPOJDA. 

Poclonul pe fieşte care an; înse pe giumătate la 
Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

Lei Bo | 
18 — De la 12 fustași a Gospojdei, câte 1 pol leit 

unul. 

bez rinduita liafă. 

(LL. P. 6)
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Rufetul Căpit. de Podari. 

1 Ciauș de Podari. 
20 Teslari. 

10 'Toporași. 

10 Petrart. 

_20 Salahori. 
61 Liude, care aceștia să fie scutiți de tot birul Visteriei; 

slujind pe rind după rînduiala lor ; şi la mereme- 
tul podurilor să lucreze fără plată ; iar când se 
va face pod de iznoavă să li se plătiască din ve- 
nitul podului câte bani pe zi. 

Căpit. dator să fie cu podarii cari or fi de rînd, pe 
toată ziua, să cerceteze podurile, şi unde va afla vre o pode 
stricată, sai smintită din locul ci, să puie să o tocmască. 

Fieşte care dughengiul să măture podul de două ori 
pe săptămână, de tină şi de gunoiii cât va cuprinde dughia- 
na sa; iar pe unde n'or fi dughene să măture podarii. 

Să nu îngăduiască pe nimine a leşi cu dughiana saii cu 
casa sa, lăcomind ca să tea din locul uliții ; nici să lase pe 
cinevaș a arunca gunoiit pe ulițe, saii pe la mahalale ; ce 

_fieşte care să scoată gunoiul afară din Oraș. 
Când, feriască D-zeii, se va întîmpla primejdie de foc 

ori ziua ori noaptea, dator să fie Căpit. de Podari cu toți 
Podarii mai întăi să alerge spre stingerea focului. 

(L. P. G.)
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Rinduiala Aprozilor, Copiilor din Casă, Armăşeilor 
în ce chip să se urmeze, pentru ciubote, adică tria-! 
pădul ce aii să ica de la cei ce se adue pentru pricini 
de giudecăţi şi pentru alte pricini, cu Cărţi Gospod 

, de volnicie. 

Cei ce vor merge cu Cărți Gospod de Volnicie ca să 
împliniască bani, saii lucruri, sait ca să aducă pe cineva pen- 
tru giudecată saii pentru datorie ori pentru banii Visteriel, 

Să Yea triapădul seii de tot ciasul câte 20 bani no). ; și 
cine va protocăli Carte Gospod, socotind pe ciasuri cale pănă 
unde va, fi să margă, să scrie acel Boier soma banilor tria- 
pădului pe ciasurile câte or fi pănă, la acel loc, câte 20 bant 
noi pe tot ciasul, 

(|. P. G.)
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Zeciuiala în ce chip să se urmeze, 
La zece bani un ban să tea zeciuiala numai pe banii ce se vor împlini, cum și pe lucrurile ce se .vor împlini in preț de bani; iar datoriile, ce se vor schimba vadelile și vor | înci zapisele, să nu tea zecluiala; fiind că va să d6 când se vor împlini bani. 
Moșii, vite și alte lucruri ce se vor afla cu strimbătate Subt stăpînirea unora, şi pe urmă cu hotărirea giudecăţii se vor dă subt Stăpinirea celor ce li se cuvine după dreptate ca să, le stăpiniască, pe acest fel de lucruri zeciuială să nu Yea, | 
Toate pricinile de giudecăţi, ce se vor căuta, şi se vor hotări de Veliţii Boieri a Divanului, cum și de la Divanul gospod, să tea împliniala Vătatul şi Ciaușul de Aprozi, după . tînduiala ce se arată mai sus, Iar pricini de datori ce se vor giudeca și se vor hotări cu dreptate de Hatmanul și de Vel Agă, să se iea zeciuiala de cătră D-lor numai pe banii ce vor împlini. Iar când vre o parte nu se va mulțemi cu giu- decata Hatmanului și a lui Vel Agă, Și Vor leși la, Divan, și de se va schimba hotărârea giudecății D-lor Sale după drep- tatea ce se va căd; atunci după hotărirea Veliţilor Boieri ay Divanului, împlinind banil Vătaful și Ciaușul de Aprozi, să lea şi zecluiala acești doi zapeil. 

Pricini de datorii ce vor av trei bresle din oraşul Ia- şului, care sînt date şi rînduite la Vel Cămăraş, adică: Ne- guțitorii străini, Armenit Și Jidovii; căutându-se - giudecăţile acestor trei bresle de cătră Ve] Cămăraș, după hotărrea ce va face cu dreptate și împlinind Și banii, să ea Vel Că- măraș și zeciuiala după rîndulala ce se arată mai sus. Iar când vre o parte nu se va mulțemi cu giudecata lui Ve] Că- 
3
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măraș și vor ieși la Diva; și de se va schimba hotărîrea 
giudecății lui Vel Cămăraş, după dreptatea ce se va cădâ; 
atunce după hotărîrea Veliţilor Boieri ai Divanului, împlinind 
banii Vătaful și Ciaușul de Aprozi, să iea zeckuiala acești 
doi zapcil. 

(L. P. G.)
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Rinduiala tălharilor şi a ucigaşilor în ce chip 
să se urmeze, 

Tălharii ce se vor prinde de Armășei, săi aducă la 
“temniţă cu toate lucrurile, ce se vor găsi asupra lor; far lu- 
crurile, ce se vor afla la casele tălharilor, mișcătoare şi ne- 
mișcătoare, prin marafetul Ispravnicului de ținut, dându-se 
toate pe sama sătenilor cu izvod, unde se vor afla şezetori ; 
să Yea Armășelul izvod iscălit de Ispravnicul, să aducă la Vel 
Armaş. Şi scoțindu-se tâlhari la Divan, după hotărîrea Ve- 
liților Boleri, împlinindu-se întăy paguba Păgubașilor, atât din 
cele ce se vor gisi față, şi le vor cunoaşte cu încredințare, 
cât şi pentru cele prăpădite din averea lor; şi după vinovă- ţia tălharilor să se socotiască Şi gloaba lui Vel Armaș, 
după cum vor hotări Veliţii Boieri ar Divanului. 

Tălharii ce se vor prinde de cătră Ispravnicii de pe la ținuturi, luând în scris toate lucrurile mișcătoare şi nemiş- 
cătoare ce se vor găsi asupra tălharilor, cum și la casele 
lor, și la gazdele lor; din care întăi să se împliniască pagu- ba piigubașilor, atât din cele ce se vor găsi faţă, şi le vor cunoaște cu încredințare, cât şi pentru cele Prăpădite din averea lor. Iar pe tălhari și pe gazdele tălharilor, cu faptele lor înscris, și cu izvod iscălit de Ispravnicul, de toate lucru- rile tălharilor şi a gazdelor lor, ce vor mai remân€ afară dintr'a Păgubaşilor, să, se trimată la Divanul gospod. Şi sco- țindu-se de cătră Vel Armaş la Divan, şi hotărindu-se pe- diapsa tălharilor Şi a gazdelor lor de Veliţii Boieri, să se ho- tărască şi gloaba Ispravniculul și a lui Vel Armaş ; socotindu- se doi bani să rea Ispravnicul şi un ban să ea Vel Armaș, | Morți de om ce se vor afla din pricini de sfadă sati ort din ce pricină; ucigașii ori unde se vor afla să se trimată
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de cătră Ispravnieul ținutului cu faptele lor în scris Și cu 
izvod iscălit de toate lucrurile ucigașilor şi a gazdelor lor; 
urmându-se la toate întocmai după rindulala ce se arată 
mai sus, 

Ucigași și Jacaşi ce se fac cote și îmblă prin ţară uci- 
gând, jăcuind şi schingiuind, pe uniia ca aceia ori cine 1 
vor prinde, să fie ale lor toate cele ce se vor găsi asupra 
lor, și la casele lor, și la gazdele lor, fiind prinderea lor cu 
primejdie de viaţă. Din. care prin marafetul Ispravnicului 
de ținut întăi să se d6 paguba păgubașilor, atât din cele ce 
se vor găsi faţă și le vor cunoaşte cu încredințare, cât și 
pentru cele prăpădite din averea lor. Iar pe ucigași și ja- 
Cași, şi pe gazdele lor, cu faptele lor înscris, să se trimată 
de cătră Dregătorul ținutului la Divanul Gospod, ca să li se 
hotărască căzuta lor pediapsă; înse luând păgubașii paguba 
lor, de se va timpla să nu prisosască din averea ucigașilor 
şi a jacașilor, atunce, cei ce "1 vor prinde, să Yea prin ma- 
rafetul Dregătorului ținutului, din lucrurile ce vor lua păsu- 
başii, din zece bani un ban socotindu-se. 

o (L. P. G.)
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Rinduiala pripasurilor în ce chip să se urmeze. 

Ori la care sat și ori la cine va nemeri ori ce fel de 
vită de pripas, acel ce va găsi vita dator să fie a 0 aduce 
la satul seii, și să o ariite Vornicelului satului, și la sătenii 
satului spre înștiințarea tuturor. Şi Vornicelul satului dator 
să fie a înștiința pe toate satele ce vor fi prin pregiurul 
satului seii; cum şi la zile de târg, dator să fieao colăci, 
la târgul ce a fi mai aproape, strigând Crainicul și arătând 
toate semnele și părul cum % va fi. Şi aflându-se păgubaşul 
vitei, şi încredințindu-se cu dovadă că este vita a lui, săi 
să d6;/$i păgubașul să d6 colacul vitei; adică, de va fi șezut 
vita pripășită o săptămână, sai două, saii măcar şi o lună, 
să d6 păgubașul câte una para pe zi cu cheltuială cu tot; 
lar de va trece peste o lună, să se socotiascăi câte un ban 
pe zi, pentru osteniala şi cheltuiala acelui ce va purta de 
grijă vitei. Iar Ispravnicii, sai Căpitanii, ori alţii, nimeni să 
nu se amestice la pripas, fără numai de se va întîmpla să 
st6 vita pripășită pănă la un an. _Şi urmând Vonnicelul și 
Sătenii după rinduiala, ce s'aii aratat mai Sus, și nu sc va 
afla păgubașul vite? pănă la un an; atunce Vornicelul să fie 
dator să ducă vita acea'de pripas la Ispravnicul ținutului ; și 
dând Vornicelul vita acea de pripas, să lea de la Ispravnicul 
pecetluit iscălit, arătând toate semnele şi părul vitei ; ca să 
fie Vornicelului de mărturie ; şi să tea Vornicelul de la Is- 
pravnică plată pe vită pe câtă vreme va fi ținut?o, după rîn- 
duiala ce se arată mai sus. 

» (L. P. G.)
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VĂTĂJIA DI: CĂRĂUŞI CU CARĂ ȘI DE CHIRAGIL CU 
„CĂRUȚE, IN CE CHIP SĂ SE URMEZE. 

Lei B. 

3 Din soma chiriei de tot leul să tea Vătaful de Că- 
„răuși și de Chiragil; înse numai de la care se 
vor tocmi cu mâna Vătafului; iar care se vor 
tocmi de pe la sate şi vor veni să încarce marfa 
din oraș, să iea pe giumătate: şi să fie iarăș prin 
ştirea Vătafului de Cărăuşi şi de Chiragit; înse 
Vătaful să fie dator să tocmască Chiragii cu chi- 
zeşie, dând Vătatul şi teşchere la mâna stăpânului 
marfei, arătând numele și porecla Chiragiului, şi 
din ce loc, şi ce fel de marfă aii încărcat; și la 
ce loc este să margă; ca întâmplându-se vro pri- 
mejdie despre Chiragii, să aibă Vătaful a da sa- 
mă. Și nimine să nu fie volnic a merge cu chi- 
rie fără ştirea Vătafului de Cărăuşi și de Chiragii. 

(L. P. G.) 

MORTASIPIA ÎN CE CHIP SĂ SE URMEZE. 
_Lei B. 

24 De cal, tapii, boii, vacă ce se va vinde; inse 12 
bani noi să de vinzătorul și 12 bani să d6 cum- 
părătorul, 

(LL. P. G.) -
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VENITUL CANTARILOR ÎN CE CHIP SĂ SI: URMEZE, 

Lei B. 

6 Să se ea Ja 44 ocă Cantariatica, ori ce fel de 

marfă a fi și se va trage la Cantar; iar fiind 

mai gios de 44 ocă să selea după. analoghie, 

de la Cumpărătorul marfel; lar sare de se va 

cântări, sa, se tea cantariatica la 100 ocă trei bani; 

iar her de se va cântări să se lea cantariatica la 

59 ocă şese bani. Iar pe marfa ce va av6 cinevaşi 

măcar de nu va vinde-o, și va vr6 să o cântăria- 

scă, ca să ştie câte ocă trage marfa sa, să plă- 

tiască stăpânul marfei Cantariatica, precum mai 

sus se arată. 

Pe tot anul să fie dator acel ce va ave miluire 

acest venit al Cantariului,-să facă aiar cantarilor, 

adică să le îndrepteze. Iar pe marfa ce se va 

cântări în vamă, ca să plătiască Vama domniască, 

să nu plătiască Cantariatica. Iar de se va timpla 

stăpânul marfei să vânză marfa sa în Vama dom-" 

niască, atunce să plătiască Cumpărătorul Cantaria- 

tica, după rânduiala ce se arată mai sus. 

Toâte Cantariurile omul rînduit de la acel ce va 

av6 miluire venitul Căntarului să le albă subt za- 

ptul seii; ar altul nimine să nu fie volnic a ţi- 

D6 şi a av6 Cantar mai mare de 40 ocă; şi ba- 

calii și alţii pentru trebuința vânzărei marei lor 

. să fie volnici a ţină șia ave cantar de 40 ocă tră- 

sură, şi cu acele cantare să'şi facă alijverişul lor. 

Iar la cine se vor afla cantare mai mari de 40 

“
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Le B, 

ocă trăsură să fie volnic acel ce va av6 miluire 
venitul Cantarului a le lua subt zaptul sei. 

20 De tot carul cu marfă ce lua Cantaragiei Vămet 
când întra în Vamă să lipsiască. 

(L. P. G.) 

Mierţa să se facă la toate tărgurile de pe la 
ținuturi tot pe o măsură, adică de 110 ocă; fă- 
cându-se mierța de trei feliui de pâne, înse o 
parte grii, o parte orz Şi o parte: imălaiii ; far di- 
merlia să fie de 11 ocă. 

Vadra de miere să fie pe la toate tărgurile pe 
la ținuturi de... 

Vadra de vin să se facă pe la toate tărgurile, 
şi pe la toate podgoriile de zece ocă; şi oca de 
400 dramuri, 

Măsura fălcii de fin pe la toate ținuturile să 
fie... 

  

Cărăuşii ce aduc vin, la o bute de vin să i se ție în 
samă din țenchiul vasului, atât pentru scădere, cât şi pentru băutul lui una şchioapă scădere, afară de primejdia vasului ; 
iar fiind scădere mai mult, să plătiască cărăuşul, după prețul 
ce se va vinde vinul acolo unde se descarcă. 

Fieşte care Vornicel al Satului, din preună, cu Sătenii, 
să fie dator să tocmască un văcar Saii doi, pentru păscutul 
vitelor Sătenilor; şi herghelegii pentru păscutul cailor ; și 
păstori la ol și la rămători ; şi jitari pentru paza țarinilor; şi 
hacul acestora să cisluiască Sătenii pe vitele ce vor av6, și 
să plătiasca fiește carele, după cum va veni pe vită ; iar
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noaptea să închidă fieşte care vitele sale, avind spre aceasta, 
purtare de grijă Vornicelul cu Sătenii satulut ca să nu se 
facă stricăciune de vite în țarine şi în grădini. 

Stogurile de fin ce vor fi aproape de sat să le îngră- 
diască, cum și stogurile ce vor fi departe de sat, şi se va 
fi obicinuit ca să se îngrădiască, larăș dator să fie Vornicul 
cu Sitenii să puie să le îngrădiască. Asemine să se ur- 
meze şi la ariile cu pâne ce vor fi aproape de Sat. Iar 
de se va întimpla stricăciune în țarină, în grădini, în fâ- 
națe, şi la arii cu pâne; de vor fi pagubele fiicute de 
vitele tot acelui sat, să se ispășască cu Vornicul Și cu 
trei, patru fruntași; şi dând mărturie înscris să împliniască 
paguba Vornicelul satului; iar de vor fi pagubele făcute de 
vitele altui sat, sai a altor oameni străini ; atunce să se is- 
pășască și cu oameni din satul de unde vor fi acel cu pa- 
guba, cât și cu oamenii din satele ce vor fi mai aproape ; şi 
luând păgubași. mărturie în scris să margă la Isprăvnicie să 
impliniască; far să nu fie volniei aş împlini singuri, Și 
Vornicul satului pentru nepurtare de grijă, ne urmând după 
poroncă, să se pedepsiască. ! 

(. P. G.)
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RÎNDUIALA DREGĂTORIEI 'ȚINUTURILOR ÎN CE : 

10 

CHIP SĂ SE URMEZE. 

Lei B. 

Pentru ori ce pricină vor judeca Ispravnicii să fie 

datori să d6 carte de judecată la mâna cui s'a 

căd6; iar când vre o parte nu se va mulţemi după 

horărirea Ispravnicilor, volnic să fie a veni la Di- 

vanul Gspd. 

Două Condice să aibă fiește care Ispravnic. In- 

tru una să se scrie toate pricinile ce vor căuta 

şi vor giudeca; întru alta să se serie toate rin- 

duelile ce se vor face din poroncă, după starea şi 

putinţa fiește căruia sat, cu velet şi luna. 

Din zece bani să se jea zeciuială numai pe ba- 

nil ce se vor împlini, cum şi pe lucrurile ce se 

vor împlini în preţ de bani; far datoriile ce se 

vor schimba, vadelile şi se vor înoi zapisele, să 

nu să iea zeciuială, fiind că va să d6 când se vor 

împlini banii. 

Moșii, vite și alte lucruri ce se vor afla subt 

stăpânirea unora cu strâmbătate, şi pe urmă cu 

hotărirea giudecăţii se vor da la stăpânirea celor 

ce li se cuvine după dreptate, pe acest fel de lu- 

cruri să nu se lea, zeciuială. 
Să se ieade un cias triapăd dela ceice se vor 

aduce pentru pricini de giudecăți saii pentru alte 

pricini; înse întăi să se trimată Carte de soroc, şi 

neviind, apoi să'l aducă cu triapăd. 

Banii grosului când se va slobozi vinovatul și 

datornicul ce se va inchide la gros; iar cei ce se
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vor închide pentru banii Visteriei, să nu se supere. 

Gloabele de la tălhari să se urmeze, după rin- 

duiala ce se arată cu deosebit rost. 

Vătăjia de Cărăuși şi de chiragii, să se urmeze, 

după cum se arată cu deosebit rost. 

Rinduiala pripasurilor să se urmeze, după cum 

se arată cu deosebit rost. 

Brudina să se urmeze, după cum se arată cu 

deosebit rost. 

Mierţa de pâne, vadra de miere, vadra de vin, 

măsura fălcii de fân, cărăușii ce aduc vin, și vîn- 

duiala Vorniceilor pentru paza vitelor și a țarinilor ; 

toate aceste si se urmeze precum se arată cu deo- 

sebite rostul, preveghind Dregătorii ca să se pă- 

zască pre deplin. 

Nemesnicii, Gloabele, Clăcile, Impărţare - de vin 

prin sate; toate aceste să lipsiască. Iar la tărgul 

ținutului avind Ispravnicii cărcima lor, să vindă 

vinul lor ca și alții; dar să nu fie volnici a opri 

vinzarea vinului de pe la cărcimele celor alţi, pen- 

tru ca să se vinză vinul lor. 

Ori care din Ispravnici nu va urma, la toate după 

cum se hotărăşte, și va îndrăzni peste poroncă, 

să fie lipsit din Dregătorie, şi să se pedepsiască 

cu Divanul. 

(L. P. G,)
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SUCIAVA. 

Lei B. 

20 De tot carul saii căruța încărcată; când va întra 
în ţară la margine, de piste hotar, ori cu ce marfă 
a fi; saii de va descărca acolo la acel ținut, ori 
de va trece la alte ținuturi; și Ispravnicul dând 
cărțulie la Cărăuş să fie nesupărat de Părcălăbie 
în toată țara şi pe la toate tărgurile, 

20 .De tot carul saii căruța incareată, ori cu ce fel 
de marfă a fi când va eși din țară piste hotar. 

  

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe gium&tate 
la Sft. Gheorghie, şi pe siumătate la Sft. Dimitrie. 

Lei B. 

  

6 — De la 3 Zapcii de la un stiag a Panţirilor, adecă 
Chehaie, Stegar şi Ciauș; câte 2 lei unul 

60 — De la 40 Panţiri câte 1 pol lei unul. 
20 — "De la Vătaful de Cărăuși şi de Chiragil ; urmind Vă- 

taful după rînduiala Vătăjiei de Cărăuşi și de Chi- 
ragii, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze intocmai, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rinduita liafă. 

| (L. P. G.).
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NIAMȚUL, 

  

20 De tot carul sai căruța încărcată, când va întra 

20 

în ţară la margine, de piste hotar; ori cu ce marfă 
a fi; sai de va descărca acolo, la acel ţinut, ori 
de va trece la alte ținuturi; și Ispravnicul dând 
cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat de Părcălăbie 
în toată ţara și pe la toate ținuturile. 
De tot carul sai căruța încărcată, ori cu ce fel 
de marfă a fi, când va ieși din ţară piste hotar. 

Pocloanele pe fieşte care an ; înse pe giumătate la 
Sit. Gheorghie, şi pe siumătate la Sft. Dimitrie. 

  

_Lei B. 

6 = De la 3 Zapeii, de la un stiag a Panţirilor; adecă 
Chehaie, Stegar şi Ciauş; câte 2 lei unul. 

90 — De la 60 Panţiri câte 1 pol leii unul. 
6 — De la 3 Zapeii de la un Stiag a Plăcşilor, adocă 

Vătaf, Stegar şi Ciauș; câte 2 lei unul. 
90 — De la 60 Plăeşi căte un pol leii unul. 
20 — De la Vătaful de Cărăuși, şi de Chiragii, urmând 

Vătaful după rinduiala Vătăjiei de Cărăuși şi de 
Chiragii; după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocmai după cum se arată cu deosebit rost, Ă 

bez rînduita liafă. 

(L. 2. 6)
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ROMANUL. 

Pocloanele pe fieşte care an; inse pe giumătate 
la Sit. Gheorghie, şi pe giumelate la Sft. Dimitrie. 

Lei B. 

6 — De la 83 Zapcii de la un stiag a Panţirilor, adecă 
Chehaie, Stegar și Ciauş; câte 2 lei unul. 

75 — De la 50 Panţiri câte 1 pol lei unul, 
9 — De la 6 Țimirași câte 1 pol leii unul. 

20 — De la Vătaful de Cărăuşi și de Chiragii; urmând 
Vătaful după rînduiala Vătăjiei de Cărăuşi şi de 
Chiragii, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rînduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocmai, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rînduita liafă. e 

(|. P. G.).
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BACĂUL,. 

Le B. 
20 

20 

De tot carul sati căruţa încărcată, când va întra 
în țară Ja margine de piste hotar; ori cu ce 
marfă a fi; Sai de va descărca acolo, la acel 
ținut ; ori de va trece la alte ținuturi; și Isprav- 
nicul dând cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat de 
Părcălăbie în toată, țara, și pe Ia toate ţinuturile. 
De tot carul saii căruţa încărcată, ori cu ce fel 
de mată a fi; când va teși din ţară piste hotar. 

Pocloanele pe fieşte eare an; inse pe giumătate 
la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Lei B. 
0 — 

120 — 

20 — 

De la 3 Zapeit de la un stiag al Panţirilor, adică 
Chehaie, Stegar și Ciauş; câte 2 lei nnul. 
De la 50 Panţiri câte 1 pol leii unul. 
De la 6 Zaptil de la 2 Stiaguni Plăeși ; un stiag 
la Trotuș şi altul la Comineşti ; adică 2 Vătaji, 
2 Stegari şi 2 Ciauși; câte 2 let unul, 
De la 80 Plăeși de la 2 Stiaguur; 40 la Trotuş 
şi 40 la Comănești; câte 1 pol lei unul. 
De la 12 Țimirași ; 6 la Trotuș. și 6 la Bacău; 
câte 1 pol leii unul. 
De la Vătăful de Cirtiuşi și de Chiragi! ; urmând 
Vătaful după rînduiala Vătăjiei de Căriiuși ș și de 
Chiragii; după cum se arată cu deosebit rost, 

Alte rînduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocmai, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rînduita liafă. (L. P. G.)
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20 

20 
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PUTNA. 

De tot carul sai căruţa încărcată ; când va întra 
în țară la margine de piste hotar; ort cu ce fel 
de marfă a fi; sait de va descărca acolo la acel 
ținut, oră de va, trece la alte ținuturi; şi Isprav- 
nicul dând cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat 
de Părcălabie în toată țara, și pe la toate ţinuturile. - 
De tot carul saii căruța încărcată cu ori ce fel 
de marfă a fi, când va leşi din ţară piste hotar. 

Pocloanele pe ficşte care an; inse pe giumătate 
la Sft. Gheorghie, şi pe gimnătate la Sft. Dimitrie. 

Lei 8. 
50 — 

20 

20 

15 

  

De la Bașbulubaș, 
De la Bulubașa al doil6. 
De la Bulubașa, ul treilc. 
De la 9.Zapcii de la 3 Stiaguri a Stărostiei Slu- 
jitori, câte 3 Zapeil la un stiag ; adică Stegar, 
Odabaşă și Ciauş; câte 2 lei unul. 
De la 150 Slujitori Stărosteşti, de la 3 Stiaguni, 
câte 50 Slujitori la un știag și câte un pol leă unul. 
De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragii; urmând 

_ Vătaful după rînduiala Vătăjiei de Cărăuși şi de 
Chiragii, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rînduieli a Dregătoriei ținutului, să se ur- 
meze întocma, după cum să arată cu deosebit rost. 

bez rînduita liafă. 

(L. P. G).
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TECUCIUL, 

Lei B. 
: 

20 De tot carul saii căruța încărcată, când va întra în ţară, la margine, de piste hotar ; or cu ce mar- 
fă a fi; sai de va descărca acolo la acel ținut, ori de va trece la alte ținuturi; și Ispravnicul dând cărţulie la Cărăuş să fie nesupărat de Părcălăbie în toată ţara și pe la toate finuturile. 

20 De tot carul sau căruța încărcată orl cu ce fel de marfă a fi, când va leşi din țară piste hotar. 
Poeloanele pe fieşte care an; inse pe giumătate la Sit. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 
lei B. 

6 — Dela3 Zapcii de la un stiag a Călăraşilor, adică __„. Chehaie, Stegar şi Ciauş; câte 2 lei unul, 97 60 De la 65 Călărași câte 1 pol lei unul, 
20 — De la Vătaful de Cărăuşi şi de Chiragii ; urmând Vătaful după rinduiala Vătăjiei de Cărăuși, și de 

Chiragii, după cum se arată cu deosebit rost, 

Alte zînduteli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost. 

„ bez rînduita liafă, 

(L. P. G),



| Lei B. 

20 

"20 
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COVURLUIUL. 

De tot?carul saii căruța încărcată când va întra 
în țară, la margine, de piste hotar; ori cu ce 
mamă a fi; saii de va descărca acolo la acel 

“ţinut, ori de va trece la alte ținuturi ; și Isprav- 

nicul dând cărţulie la Cărăuş; să fie nesupărat 
de Părcălăbie în toată țara, şi pe la toate ținu- 
turile. 

De tot carul saii căruța încărcată, ori cu ce fel 
de marfă a fi, când va ieși din țară piste hotar. 

Poclsanele „pe Boşte. care an; înse pe 8 giumătate 
la. Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie 

Lei B. A ” 
50 — De la Bașbulubaş, | 
20 — De la Bulubașa al doil6. 

„20 — De la Bulubașa al treil6 
18 — Dela9 Zapcil de la 3 Stiaguri Slajitori câte 3 
a Zapcil la un stiag, adică Stegar, „Odabaşă și Ciauş ; 

câte 2 let unul. 
225 — De la 150 Slujitori de la 3 Stiaguri câte 50 Slu- 

_ Jitoră la un stiag; şi câte 1 pol leii unul. 
50 — De la Căpit. de Călărași ot Puţeni. 

100 — De-la Călăraşii ot Puţeni. 
30 — De la Căpit. de Călărași ot Pechea. 
50 — De la Călăraşii ot Pechea. 
10 — De la Vitaful de Vozari. 
33 — De la 22 Vozari câte 1 pol lei unul. 
20 — De la Viătaful de Cărăuşiși de Chiragil, urmând
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Vătaful după rinduiala Vătăjiei de Cărăuşi și de 
Chiragii, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte xînduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocmai, după cum se arată cu deosebit 

rost. o 
bez rînduita liafă. 

(L. P.GQ.).
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TUTOVA. 
Poeloanele pe fieşte care an ; înse pe giumătate la Sit. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie, 

Lei B. 

  

6 — De la 3 Zapcii de la un stiag de Călărași; adică 
Chehaie, Stegar Și Ciauş; câte 2 lei unul. 

75 — De la 50 Călăraşi câte 1 pol lei: unul. 
20 — De la Vătaful de Căriuși şi de Chiragii; urmând 

Vătaful după rîndutala Vătăjier de Cărăuși și de 
Chiragii, după cum se arată cu deosebit Tost. 

Alte rînduieli a Dregătoriei ținutului să se ur 
meze întocma; după cum se arată cu deosebit rost. 

bez rînduita liafă, 

(|. P. G.).
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VASLUIUL, 

Pocloanele pe ficşte care an; inse pe giumâ&tate la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate .la Sit, Dimitrie 
Lei B. . 

. 
6 — Dela3 Zapcii de la un stiaa de Călăraşi, adică 

Chehaie, Stegar și Ciauș; câte 2 lei unul, 
15 — De la 50 Călărași, câte 1 pol leii unul, 
20 — De la Vătaful de Cărăuși şi de Chiragii, urmând 

ătaful după rîndutala Vătăjiei de Cărăuşi și de 
Chiragii, după cum se arată cu deosebit rost, 

Alte rinduieli a Dregiitoriei ținutului să se ur- 
meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rinduita liafă. | 

(L. P. G.).
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PĂLCIUL. 

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe giumătate Ja 
Sft. Gheorghie, şi. pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Lei B, 

6 — 

90 — 

20 — 

De la 3 Zapcii de la un stiag de Călăraşi, adică 
Chehaie, Stegar și Ciauş; câte 2 lei unul. 

„De la 60 Călărași câte 1 pol leii unul. 
De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragil; urmând | 
Vătaful după rîndulala, Vătăjiei de Cărăuşi şi de 

” Chiragii ; după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătoriei ținutului, să se ur- 
meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost. 

bez rinduita liafă.: 

(L. P. G.).
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GRECENIIL. 
Lei B. | _ 

20 De tot carul saii căruța încărcată, când va. întra 
în țară, la margine, de piste hotar; ori cu ce 

marfă a fi; saii de va, descărca acolo la acel ţinut, 
ori de va trece la alte ţinuturi; şi Ispravnicul 
dând cărţulie la Cărăuş, 'să fie nesupărat de Păr- 
călăbie în toată ţara, şi pe la toate ținuturile. 

20 De tot carul saii căruța încărcată, ori cu ce fel 
„de marfă a fi, când va ieşi. din fară piste hotar, 

Poeloanele pe fieşte care an ; înse pe giumătate 
la Sft. Gheorghie; şi pe siumetate la Sft. Dimitrie. 

Le B. 

6 — De la 3 Zapeii de la un Stiag de Slujitori, adică 

Ghehaie, Stegar şi Ciauş; căte 2 lei unul. 

45 — De la 30 Slujitoră câte 1 pol leă unul. 

20 De la Vătaful de Cărăuşi şi de Chiragii; urmând 

Vătaful după rindutala Vătăjiei de Cărăuşi şi de 

Chiragii, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rînduteli a Dregătoriei ținutului, să, se ur- 

meze intocma, dupăcum se arată cu deosebit rost. 

bez rinduita liafă. 

(L. P. G.).
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_CODRUL, 

Lei B. 

20 De tot carul sai căruța încărcată ; când va întra 
în ţară, la margine de piste hotar; ori cu ce 
marfă a fi; saii de va descărca, acolo la acel ţi- 
nut, ori de va, trece la alte ținuturi ; și ISpravni- 
cul dând cărţulie la Cărăuş, să fie nesupărat de 
Părcălăbie, în toată țara și pe la toate ținuturile. 

20 De tot carul sai căruţa încărcată, ori cu ce fel 
de marfă a fi, când va Yeși din ţară piste hotar, 

Pocloanele pe fieşte care an ; inse pe giumă&tate la Sft. Gheorghie, şi Pe siumătate la Sft, Dimitrie. 
Lei B. 

6 — De la 3 Zapcii de Slujitori, adică Chehaie, Stegar 
şi Ciauș; câte 2 lei unul, 

18 — De la 12 Slujitori câte 1 pol leii unul. 
20 — De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragit urmând 

Vătaful după rinduiala Vătăjiei de Cărăuși şi de 
Chiragii ; după, cum se arată cu deosebit rost. 

  

Alte rînduteli a Dregiătoriet ținutului să se ur- 
meze întocma,; după cum se arată cu deosebit rost. 

bez rînduita liafă, 

(LPG).
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LĂPUȘNA, ORHEIUL, 
Lei B. 

20 

20 De tot carul sai căruța, când va întra în țară, 
la margine de piste hotar, ori cu ce marfă a fi; 
sai de va descărca acolo la acel ţinut, ori de 
va trece Ia alte ținuturi; şi Ispravnicul dând căr- 
țulie la Cărăuș, să, fie nesupărat de Părcălăbie în 
toată țara, și pe la toate ținuturile. 
De tot carul saii căruța, încărcată ori cu ce fel 
de marfă a fi, când va leşi din țară piste hotar. 

„ Poeloanele pe fieşte care an; înse pe giumâ&tate la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sit. Dimitrie, 
Lei B. 

  

50 — 

30 

30 

30 
ÎN 

60 

60 

45 

De la Căpt. ot Jora. 
De la Căpt. ot Cărjov. 
De la Căpit. ot Hotărniceni. 
De la Căpit. ot Hănceşti. 
De la 3 Zapeii de la un Stiag a Călăraşilor ot 
Jora, adică Chehaie, Stegar și Ciauș. câte 2 lei 
unul. | 

De la 40 Călărași ot Jora, câte 1 pol leii unul. 
De la 3 Zapcii de la un stiag a Călăraşilor ot Căr- 
jov, adecă Chehaie, “Stegar şi Ciauş; câte 2 lei 
unul. 

De la 40 Călărași ot Hotărnicent câte 1 pol leii 
De la 3 Zapeii de la un stiag a Călăraşilor ot 
Hănceşti, adică Chehaie, Stegar Şi Ciauș; câte 2 
lei unul. 
de la 30 Călărași ot Hâncești, câte 1 pol leii unul.
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De la 6 Zapcii, de la 4 Stiaguri de Călărași, căte 3 

Zapcii la un stiag, adică 2 Chehaie, 2 Stegar! şi 

2 Ciauși; câte 2 lei unul. 

De la 200 Călăraşi, de la 4 Stiaguri, câte 50 la 

un stiag și câte 1 pol leii unul. 

Dela 3 Zapcii de la un stiag Călăraş, de la Cuirlu, 

adeca Chehaie, Stegar și Ciauș; câte 2 lei unul. 

De la 60 Călăraşi ot Cuirlu câte 1 pol leit unul. 

De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragii, urmând 

Vătaful după rindutala Vătăjiei de Cărăuşi şi de Chi- 

ragii, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătoriei ținutului, să se ur- 

meze întocma, după cum se arată cu deosebit, rost. 

bez rinduita, liafă. - 
(|. P.G.).
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SOROCA. 

Lei B. 

20 

20 

De tot carul saii căruţa încărcată când va întra 

în țară, la margine de piste hotar; ori cu ce 

marfă a fi; sait de va, descărca acolo la acel ținut, 

ori de va trece la alte ţinutui; și Ispravnicul 

dând cărţulie la Cărăuş, să fie nesupărat de Păr- 

călibie în toată ţara și pe la toate ținuturile. 

De tot carul saii căruța încarcată, oră cu ce fel 

de marfă a fi, când va ieşi din ţară piste notar. 

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe giumătate 

la Sft. Gheorghie, şi pe giumetate la Sft. Dimitrie, 

Lei B. 

30 — 

30 — 

30 — 

18 — 

198 — 

De la Căpt. de Coseuţi. 

De la Căpt. de Vascăuţi. 

De lu Căpt. ot Solonceni. 

De la 9 Zapcil de la 3 stiaguni Căzaci, ot Cose- 

uți, ot Vascăuţi şi ot Solonceni; câte 3 Zapcii la 

un stiag; adică 3 Sotnici, 3 Stegari, 3 Ciauşi; 

câte 2 lei unul. 

De la 132 Căzaci de la 3 Stiaguri, ot Coseuţi, ot 

Vascăuţi şi ot Solonceni; câte 44 la un stiag, şi 

câte 1 pol leii unul. 

De la Vătaful de Cărăuşi și de Chiragii; urmând 

Vătaful după rîndutala Vătăjiei de Cărăuși și de Chi- 

ragii ; după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 

meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost. 

bez rinduita liafă. (LL. P.G).
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CERNĂUȚII. 

20 De tot carul sai căruța încărcată ; când va întra 
în ţară, la margine de piste hotar; ori cu ce mar- 
fă a fi; saii de va descărca acolo la acel ținut; 
ori de va trece la alte ținuturi; şi Ispravnicul 
dând cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat de Piâr- 
călăbie în toată ţara, și pe la toate ţinuturile. 

20 De tot carul saii căruța încărcată, ori cu ce fel 
„de marfă a fi, când va ieşi din țară piste hotar. 

Poeloanele pe fieşte care an; înse pe siumătate 
la Sft. Gheorghie, şi pe giumâtate la Sft. Dimitrie, 

Lei B, 

6 — De la 3 Zapcii de la un stiag de Panţiri, adică 
Chehaie, Stegar și Ciauş; câte 2 lei unul, 

22 60 De la 15 Panţiri câte 1 pol leii unul. 
20 — De la Vătaful de Cărăuşi şi de Chiragii; urmând 

Vătaful după rindutala, Vătăjier de Cărăuși și de Chi- 
ragil ; după cum se arată cu deosebit rost, 

Alte rînduleli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze intocma, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rinduita liafă. 

(L. P. G.)
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DOROHOIUL. 

Lei 8. 
20 De tot carul saii căruța încărcată când va întra 

în țară, la margine de piste hotar ; ori cu ce fel 
de marfă a fi; saii de va descărca acolo la acel 
ținut, ori de va trece la alte ținuturi ; și Isprav- 
nicul dând cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat de 
Părcălăbie în toată ţara şi pe la toate ținuturile. 

20 De tot carul sai căruța incăreată, ori cu ce fel 
de marfă a fi, când va ieși din țară piste hotar, 

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe giumttate la Sit. Gheorghie, ş şi pe siumătate la Sft. Dimitrie, 

6 — De la 3 Zapcii de la un stiag a Panţirilor, adică 
Chehaie, Stegar şi Ciauş ; câte 2 lei unul. 

175 — De la 50 Panţiri câte 1 pol leii unul. 
20 — De la Vâtaful de Cărăuşi și de Chiragii; urmând 

Vătaful după rîndulala Vătăjiei de Cărăuși şi de Chi- 
ragil ; după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rînduieli a Dregătoriei ținutului să se urme- 
ze întocma, după cum se arată cu deosebit rost, 
bez rinduita liafă. 

(L. P. G.)
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BOTOŞANIL 

Iei B. 

20 

20 

De tot carul saii căruța încărcată când va întra 

în țară la margine, de piste hotar ;ori cu ce marfă, 

a fi; saii de va. descărca acolo la acel ţinut, oră 

de va trece la alte ținuturi; și Ispravnicul dând 

cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat de Părcălăbie 

în toată țara, şi pe la toate ținuturile, 

De tot carul saii căruța încărcată, ori cu ce fel 

“de mariă a fi, când va, ieși din ţară piste hotar. 

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe giumătate 
la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Le B. 

G — 

15 — 

20 — 

De la 3 Zapeii de la un stiag de Panţiri, adică 

Chehaie, Stegar și Ciauş; câte 2 lei unul. 

De la 50 Panţiri câte 1 pol leii unul. 

De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragii; urmând 

Vătaful după rînduiala, Vătăjiei de Cărăuşi şi de Chi- 

ragii ; după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătorie! ținutului să se ur- 

meze întoema, după cum se arată cu deosebit rost. 

bez rînduita, liafă, 

(L. P. G.)
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HĂRLĂUL, 

Poeloanele pe fieşte care an ș înse pe giumătate 
la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sit. Dimitrie. 

Lei B. 

6 — De la 3 Zapeii de la un stiag de Panţiri, adică 
Chehaie, Stegar și Ciauş; câte 2 lei unul. 

67 60 De la 45 Panţiri câte 1 pol leii unul. 
20 — De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragii ; urmând 

Vătaful după rindutala Vătăjiei de Cărăuşi şi de 
Chiragii ; după cum se arată cu deosebit rost. 

  

Alte rînduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rînduita liafă. 

(|. P. Q)



— 64 — 

CĂRLIGĂTURA 

Pocloanele pe fieşte care an; înse pe giuwmâ&tate 
la Siît. Gheorghie, şi pe giumă&tate la Sft, Dimitrie. 

Lei B. 
| 

6 — De la 3 Zapeit de la un stiag de Panţiri, adică 
„Chehate,' Stegar și Ciauș; câte 2 lei unul. 

45 — De la 30 Panţiri câte 1 pol lei unul, 
9 — De la 6 Țimiraşi câte 1 pol leii unul. 

20 — De la Vătaful de Cărăuși și de Chiragii ; după cum 
„se arată cu deosebit rost. 

Alte rinduieli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost, 

bez rînduita liafă. 

(L. P. G.)
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ȚINUTUL IAȘII, 
Zei B. 

  

20 De tot carul sai căruța încărcată când va întra 
în țară la margine, de piste hotar; or cu ce 
marfă a fi; saii de va descărea acolo la acel 
ținut, ori de va trece la alte ținuturi ; și Isprav- 
nicul dând cărțulie la Cărăuș, să fie nesupărat de 
Părcălăbie în toată țara, și pe la toate ținuturile. 

20 De tot carul sati căruța încărcată ori cu ce fel de 
marfă a fi, când va Ieși din țară piste hotar. 

- Pocloanele pe fieşte care an ; înse pe giumâtate la Sft. Gheorghie, şi pe giumătate la Sft. Dimitrie. 

Lei BB. 

12 — De la 6 Zapcii de la 2 stiaguri de Panţiră câte 3 
Zapcii la un stiag, adică 2 Chihaie, 2 Stegari și 

__2 Ciauși; câte 2 lei unul. 
150 — De la 100 Panţiri de la 2 Stiaguri, câte 50 la un 

stiag, și câte 1 pol leii unul, | 
20 — De la Vătaful de Cărăuşi și de Chiragii, urmând 

Vătaful după rînduiala Vătăjiei de Cărăuși şi de 
Chiragit, după cum se arată cu deosebit rost. 

Alte rînduteli a Dregătoriei ținutului să se ur- 
meze întocma, după cum se arată cu deosebit rost. 

bez rînduita liafă, 

(L.P.0)
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VENITUL MĂNĂSTIREI SVĂNTULUI SPIRIDON DIN 

Lei B. 

24 

„ORAŞUL IAȘI. 

Mortasăpia din tărgul Iașii, după Condică ; asemi- 
nea să iea și din 'Tărgul Frumos. 
„Venitul Cantariului, după Condică, din toate tăr- 

gurile; afară de tărgurile ce sunt date miluire la 
alte mănăstiri. 

De drobul de sare, de steţie, de găliată și de sare 
de Coteţ, ce se va vinde şi se va ridica din 
mâglă de cătră Cumpăriitor, cum și de cătră Că- 
măraş de Ocnă ; de vor ridica sarea ŞI 0 vor po- 
gori în vale, saii de vor trimite pe la târguri. Iar 
de s'a tămpla ca să se stringă de cătră Domnie 
venitul Ocnei în credință, atunci vînduiţii Cămărași 
de Ocnă să d6 rînduitul venit din soma venitului 
Cămărei Gospd. 

1 1/4, De oca de ciară ce va trece piste hotar într'altă 

2 — 

60 

țară. . 
„De butea cu vin ce va-trece peste hotar întwaltă 
țară ; Jar de poloboc pe giumătate. 
De butea cu vin ce va întra în orașul Iași; far 
de poloboc. pe giumătate; înse de la Pr osfinţia 
Su Mitropolitul și până la Vel Stolnic, atât, cari 
s'or afla întraceste boierii, cât și cel ce ait fost 
mai înainte întwaceste boferii ; așijder€ și giupă- 
nesele viduve, de or fi fost boierii lor înt'aceste 
boierii, să nu se supere. pe vinaţele lor. 
Soliritul Vrăncei, după așezarea ce se va face cu 
Vrăncenii, pentru sarea mănuntă din Vrancea.
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Lei B, 

1/4, De toată vadra de horilcă ; înse numat pe horilca 

1 

15 — 

ce va veni din țara leșască. 
De un pogon de titin (tutun) ce s'a afla semanat 
în ţară, 

De tot rămătorul ce va trece piste hotar într'altă 
țară. 

De tot carul cu lipscănie ce se va descărca ; far 
trecând piste hotar într'altă țară să d6 pe ju- 
mâtate. 

Bezmănul şi Dijma pe locul ce are miluire cu IIvisov 

Lei 
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Gospod în tărgul Gălaţilor. 

De toată Salhanaua. 
De toată magazaoa mare ce va fi în față. 
De toată magazaoa mică ce va fi în faţă. 
De toată magazaoa mare ce va fi din dos. 
De toată magazaoa mică ce va fi din dos, 
De toată șaica mare ce se pogoară pe Siret în- 
cărcată, 

De toată şaica mică tij. 
De toată casa, ce va fi pe locul mănăstiret. 
De toată dughiana ce va fi pe locul mănăstirel, 
De tot catargul ce se pogoară pe Siret. 
De toată cârma. 

De tot trinketul. 

De tot sirinul mare. 

De tot sirinul mic. 

De tot tahtalăcul ce se pogoară pe Siret.
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Lei B. 

1 De tot dulapul ce vine pe Siret. 
De tot cifte dulap tij. 
De 2 grinzi saii de 2 ușori ce vine pe apă. 
De 2 scânduri de brad ce vine pe apă. 
De 2 scânduri mari de teii ce vin pe apă. 
Dijma din vii după obiceii, 

—_
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VENITUL MĂNĂSTIREL PROROCULUI SAMOIL OT FOC- 
ŞANI CARE ESTE MITOH LA SFETI SPIRIDON. 

__Lei B. 

„24 Mortasăpia din tărgul Tecuciului după Condică. 

(L. P. 6.)
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24 

6 
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VENITUL MĂNĂSTIRE! GĂLĂȚII. 

  

Mortasăpia, după Condică, de la iarmaroacele ce 
se fac la Tirgușor ot ţinutul Iașii. 
Măzărie ot Gălaţi de pe peştele proaspăt ce vine 
pe apă la Schelea Gălaţilor adică: 2 părale la un 
leii din vânzarea peștelui, numai de pe peştele 
proaspăt ce va veni din țara turcească. 

(L. P. G.) 

VENITUL MĂNĂSTIREI FRUMOASEI. 

Le B. 

40 

30 

10 

Bezmănul de dughiană de frunte ce Sa afla la 
larmaroacele ot Tărguşor ot ținutul Iașii. 
Bezmânul de dughiana al doil6 și din toată căr- 
cima cu vin. - 

De tărabă. 

De vatra de foc care face bucate de vândut. 

(L. P. G.),. 

VENITUL MĂNĂSTIRE CETĂȚUEI. 
Lei B. 

24 Mortasăpia, după Condică, numai în ziua de Sfeti 
Petru, de la iarmaroacele ce se fac la Tărguşor ot 
ținutul Iașii. 

(L. P. G.)
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VENITUL MĂNĂSTIREI PRECISTEI OT ROMAN. 

Lei B. | | 
24 Mortasăpia din tărgul Romanului, după Condică. 

(L. P. G.). 

VENITUL MĂNĂSTIREI BISTRIȚEI. 

Lei B. | 

  

24 Mortasăpia din tărgul Bacăului, după Condică. 

(L. P. G.)



* 
— 71 — 

BRUDINA DUNĂREI. 

Lei BD. 

  

20 De cal, boii, la car și căruța încărcată ; tar de vor 
trece caii sait boii în not să de pe gium&tate pen- 
tru povoară, 

15 De cal, boii, la car şi căruța deșartă; iar de vor 
trece caii saii boii în not să de pe giumâtate. 

15 De omul călare ce va trece în pod ; tar de omul 
pedestru 6 bani. 

10 De ori ce vită slobodă ce va trece în pod. 
3 80 Pe 1000 oi ce vor trece în Pod din oile mumba- 

elii împărătești. 
5 — Po 1000 ot ce vor trece în pod, oi neguțitorești. 

(|. P. G.). 

BRUDINA NISTRULUI. 

Iei B. 

  

15 De cal, boii, la car și căruța încărcată ; iar de vor 
trece caii saii boii în not, să d€ pe giumătate 
pentru povoară, 

10 De cal, boii, la car şi căruța deșartă; far de vor 
trece caii saii boii în not să d pe giumătate. . 

12 De omul călare ce va trece în pod; far de omul 
pedestru 3 bani. 

6 De ori ce vită slobodă, ce va trece în pod. 
400 Pe 1000 ot ce vor trece în pod ; adică 4 bani pe 

"zece oj. 

(L. P.G).
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BRUDINA PRUTULUI ŞI A SIRETULUI ȘI A MOLDOVEI, BISTRIȚA ŞI TROTUŞUL, 
Lei B. E 

6 De cal, boii, la car și căruța încărcată; iar de vor 
trece caii sai boii în not să d6 pe giumttate, 

3 De tal, boii, lu car și căruța deşartă; iar do vor 
trece caii saii boil în not să de pe giumătate. 

3 De omul călare ce va, trece în pod ; iar de omul 
pedestru pe gium&tate, 

3 De ori ce vită slobodă ce va trece în pod. 
200 Pe 1000 oi ce vor trece în. pod; adică pe zece 

oi doi bani. | ” 

(|. P. G.)
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LEFILE VELIȚILOR BOIERI ŞI Al CELORLALŢI BOIERI ȘI BOIERĂNAȘI, ȘI A ZAPCIILOR, ŞI A SLUJITO- RILOR CURȚII GOSPOD. 
Pe an 

| Pe lună Lei B, 
Zei B. 3000 — Vel Logofăt. 
250 —. 1200 — Bt Logofăt. 
100 — 1200 — "+ Logofăt, 
100 — 720 — 6 Vornici de poartă câte 10 ley unul. 60 — 480 —" 2 Logofeţi de taină câte 20 lei unul. 40 — 180 — Izbaşa. - . 

- 15 — 2400 — 20 Logofeţi de divan câte 10 let unul, 200 -—- „360 — Cămărașul de izvoade. 30 — 180 — 2 Condicari aj divanului câte 20 lei unul, 40 — 60 -— Vătaful de vartă, 
5 — 240 — Protopsalt, 

20 — 120 — Al doil6 psalt. 
10 — 120 — Al treil6 psalt de la Harem. 10 — 1200 — 4 Preuţi, 2 Diaconi de la beserica gspd:; 

3 Preuţi, un diacon de la beserica 
gospjdii câte 10 let unul. 100 — 240 — 4 Țărcovnici la 2 beserici gosnd ; câte 
5 lei unul. 

20 — 960 — lumini de ciară, unt de lemn, timție la 
2 beserici gspd. 

80 — 5000 — Vel Vornic. 
416 80 5000 -- Vel Vornic, 
416 80 5000 — Vel Vornic. Ă 416 80 5000 — Vel Vornic. 
416 80 4200 — Vel Hatman. 
350 —
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Pe an Pe lună 
Lei B. Lei B. 
600 -— Vel Căpit. de Lefecii. 50 — 
360 — Vel Căpit. Hătm. 30 — 

_240 —  Porocinecu, 20 —- 
*180 — Bașbuluchbaşa Hăt, 15 — 
360 — 3 Buluchașt Hăt. câte 10lei unul. 30 — 
36 — Stegarul Hatm. 8 — 

216 — 2 trămbaci; 2 doboșeri ; 1 surmactii ; 
1 fueraș a Hătmăniei câte 3 let unul. 18 — 

360 — Bașbulucbaş din Curte gspd. , 30 — 
240 — Bulucbaş al doils din Curte gspd. 20 — 
240 — Căpt. de Drăgâni din Curte gspd. 20 — 
240 — Sotnicu de Curte gspd. 20 — 
720 — 12 Zapcii de la 4 stiaguri Seimeni din 

Curte gspd; câte 3 Zapcii la un stiag ; 
adecă : Stegar, Odabaș şi Ciauș ; câte 5 
lei unul. 60 — 

6768 — 188 de Seimeni de la 4 stiaguri a Cur- 
ţii espd. câte 3 lei unul. „504 — 

96U — 4 Căpt. de Levenţi de la 4 stiaguri 
câte 20 lei unul. | 80 — 

180 — 4 Odabași de la 4 stiaguri de Levenţi 
câte 10 lei unul. 40 — 

180 — 4 Ciauşi de la 4 stiaguri de Levenţi 
câte 10 lei unul. 40 —: 

360 — 4 Bairactari de la 4 stiaguri de Le- 
vență câte 7 pol lei unul. -. 30 — 

5280 — 88 Levenţi de la 4 stiaguri câte22 la 
un stiag câte 5 lei unul. | 440 —



Pe an 

Iei B. 

360 — 

2410 — 

240 — 

240 — 

3600 — 

1800 — 

1200 — 

1200 — 

600 — 

480 — 

480 — 

1440 — 

3840 — 

360 — 

180 — 

6000 — 

2400 — 

2400 — 

2400 — 

720 — 

600 — 

360 — 

960 — 

600 — 

Vel Căpt. de Ciuhur. 
Vel Cipt. de Dorohoii. 
Vel Căpt. de Tecuci. 
Vel Căpt. de Covurluiii. 
Vel Visternic, 

Bt Vist, 

T* Vist, 

Logof. de Visterie 
Vătaful de Visterie, 
Sameșul de Visterie. 
Condicarul, Visteriel. 
4 Logofeți de Visterie câte 30 lei unul. 
16 Logofeţi tij a Visteriei câte 20 lei 
unul. 

Să mal iea Visteria ca să fie pentru 
cel ce vor stringe ciferturile şi cheltu- 
Jala ţerei. 

Cheltuiala Visterier: hărtie, cernială, 
ciară tare. 

Vel Postelnic. 

Vel Paharnic. 

Vel Camanar. 

Vel Gramatic. 

Bt Post, 

T: Post, 

Bt Spătar. 

4 T* Spt. câte 20 lei unul, 
B* Gramatic câte 50 lei. 

Pe lună 

Lei B, 

30 — 

20 — 

20 — 

300 — 

150 — 

100 — 

100 — 

50 — 

40 — 

40 — 

120 — 

320 — 

30 — 

40 — 

500 — 

200 — 

200 — 

200 — 

60 — 

50 — 

30 — 

80 — 

30 —



Pe an 

„Lei B. 

360 — 1* Gramatic. 

360 — Bt Paharn. 

240 — Vătaful de Păhărnicej, 

480 — 4 Păhărnicei câte 10 lei unul, 
1440 — 12 Postelnicei câte 10 lei unul: 
600 — Polcolvnicul Postelniciej. 
120 — Vătaf de Călărași. 
60 — Vătaful de Lipcani. 

210 — 10 Beșlii creștini câte 2 lei unul, 
1200 — Vel Cupar, _ 
1200 — Muhurdariul. 

1200 — Mehtupciul, 

600 — Vătatul de Copii. 
600 — Ici Ciohodar. 

360 ——  Divictarul. 

210 — 2 Ispravnici de Aprozi câte 10 lei unul, 
240 — 2 Ispravnici de Copii din Casă câte 10 : 

lei unul. 

60 — Stegariul de Copil. 
1200 —  Pisarul sai Vechilul sai Sărdari Saule 
360 — Vel Caftangiii. 

3000 — Vel Spatar. 

2400 — Vel Ban. 

2400 — Vel Comis. 

600 — B!: Comis. 
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600 — Răhtivanul. 

720 — 

480 — 

3 Tt Comişi câte 20 let unul, 
2 Salahori câte 20 let unul, 

Pe lună 

Lei B. 

30 — 

30 — 

40 — 

120 —. - 

50 — 

10 — 

Ci
 

20 — 

100 — 

100 — 

100 — 

50 — 

50 — 

30 — 

20 — 

20 — 

100 — 

30 — 

250 — 

200 — 
200 — 

50 — 

60 — 

40 —



Pe an 

Zei B. 

60 — 

- 120 — 

60 — 

120 — 

120 —: 

240 — 

120 — 

108 — 

480 — 

480 — 

120 — 

960 — 
360 — 
360 — 
600 — 

240 — 

240 — 

240 — 

240 — 

240 — 

240 — 
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“Iruc Bairactar, 

Săizbaş, 

Al doil6 Săiz, 

Nălban başa.. 
2 Sacale câte 5 lei una. 
2 carătași câte 10 lel. 
2 carătași tij câte 5 lei. 
3 Vătaji adecă Vătaf de comișei, Vă- 
taful de vezetei, Vătaful de dărvari, 
câte 3 lei unul. 

20 vezetel câte 2 lei unul. 
20 comișei câte 2 ler unul. 
2 ogiaguri de țigani cu foi câte 5 
lei unul. ” 

La D-lui Vel Cămăraş. 

Bt Camăraş. 
Vătaf de Cămară. 

Pivniceriul. 

Gerahul gspd. să dere la doftorul Fo- 
tachi. 

Vel Cibucciii. 

Vel Cahtegiii. 
Vel Sofragii. 

Vel Șerbeccii. 

Vel Ibrictar, 

Vel Peșchergiii. 

Pe lună 

Lei B, 

5 — 

10 — 

9 — 

40 — 

40 — 

10 — 

80 — 

30 — 

30 — 

20 — 

20 — 

20 — 

20 — 

20 — 

20 —
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Pe an Pe lună 
Lei B. Lei B. 

240 — Vel Şamdagiă. e 20 — 

240 — Bărbierul 20 — 

240 — Vel Credincer. 20 — 
864 — 12 Copii din Casă din 2 Spătării liafă 

și emeclicul câte 6 lei unul. 72 — 

360 — Baş Ciohodar. 30 — 

120 — Chehafaua de Ciohodari. 10 — 

864 — 12 Ciohodari liafă și emeclic câte 6 lei 

unul. 12 — 

240 — Baș alatu Ciauş. 20 — 
120 — Al doil€ alaiu Ciauș. A 10 — 

120 — Ictolan Ciauș, . 10 — 
120 — Mataragi bașa. 10 — 

180 — Şatăr bașa. 15 — 

90 — Chihate de Şatări, 7 60 

288 — 4 Şatări, liafă şi emeclic câte 6 lei unul. 24 — 

120 — Saraci bașa. 10 — 

90 — Saraci Iamac, 7 60 

480 —  Tufecci başa. 40 — 

360 — 3 Zapcii de la stiagul Tufecciilor, adică, 

Odabașa, Bairactar, Ciauș, câte 10 lei 

unul. 30 — 

1500 —— 25 Tufecuii câte 5 lei unul. 125 — 

1800 — Vel Agă. 150 — 

"500 2" Vel Căpt. de Dărăbani, 50 —i 
360 — Polcovnicul Apiesc. - 30 — 

120 — Baș Ciauș Agiesc. 10 — 
120 — Baș Bulucbaş Agiesc. | 10 —
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Pe an 

Lei B. 

300 — 5 Bulucbaşi Agiești câte 5 lei unul. 
36 —  Bucinaşul Agiesc. 

216 — 2 trâmbaciă, 2 doboșeri, 1 surmaciu și 
un flueraș agieşti câte 3 lei unul, 

1800 — Vel Stolnie, 

1200 — Vel Medelnicer, 

1200 — Vel Armaș, 

360 — Bt Armaş. 

240 — T* Armaş. 
120 — Condicariul de temniţă. 
120 — Ispravnicul de Armășei. 
60 — Vătaful de temniță. 
72 — 2 Topeit câte 3 let unul. 

1428 — La toţi Mehterii cu emeclicul lor după 
cum se arată anume cu deosebit izvod. 

300 — 4 trîmbaci şi 1 surmaciu a Curţii gspd. 
căte 5 lei unul. | 

12 — 2 doboșări a Curţii gspd. câte 3 16 
unul, 

480 — Cheltuiala la 4 masalale pe toată sara. 
144 — 12 Masalagii câte 1 lei unul. 
60 -— Gelatul. 

1800 — Vel Portar. 

600 — Bt Portar. 

240 — Tt Portar. | 
120 — 12 Portărei cu un odagiii și cu un bu- 

cătar, câte 5 lei unul. 
960 — Vel Clucer. 

Pe lună 

Lei B. 

25 — 
3 — 

  

18 — 

150 — 

100 — 

100 — 

30 — 

20 — 

10 — 

10 — 

ct
 

119 —
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Pe an | | Pe lună Lei B. | LAB. 
600 — Vel Sulger. 50 — 
600 — Vel Jicnicer. - 50 — 
600 — Vel Pitar, 50 — 
600 — Vel Șatrar. , 50 — 
1200 — Vel Ispravnic de Curte. „100 — 

96 — 4 Şătrărei câte 2 lei unul. s — 
144 — 6 teslari a Curţii g&spd. câte 2 lei unul. 12 — 
96 — 4 petramia Curţii gspd. câte 2 lei unul. 8 — 
72 — 2 jămlani a Curţii gspd. câte 3 lei unul. 6 — 

144 — 4 pitari a Curţii gspd. câte 3 lei unul. 12 — 
144 —..6 apari a Curţii gspd. câte 2 ler unul 12— 
48 — 2 olari a Curţii gspd. câte: 2 lei unul. 4 — 

„24 — Un chilhangit. 2 — 
192 — 8 tăietori de lemne a Curţii gspd. câte 

2 lei unul. Ii 16 — 
192 — 8 joldunari a Curţii gspd. câte? letunul, 16 — 
96 — 4: măturătoare câte 2 lei una. 8 — 

480 — "Beceriul. | 40 —- 
600 — Stolnicul Curţii gspd, 50 — 

12000 — Cheltuiala Cuhnit Curţii gspd. la trei 
mese: la Gspd. la Harem și la Că- 
mara gaspd. 1000 — 

1200 — Vornic ot Gspjda. 100 — 
600 — Vorniciasa ot Gspjda. 50 — 
240 — Cahvegidina Gspjdei. 20 — 

1200 — 10 Fete din casă ot Gspjda câte 10 
„lei una. E - 100 — 

4800 — 2 Ispravnici ot Sociavă. 400 —



Pe an 
Pe lună. 

Lei B._ Lei B. 
4800 — 2 Ispravnici ot Niamţ. 400 — 
4500 — 2 Ispravnici ot Roman. 400 — 
4800 — 3 Ispravnici ot Bacăii. 400 — 
4800 — 2 Starostr ot Putna. 400 — 
216 — 2 trimbaci, 2 doboşeri, 1 surmaciu, 1 

flueraș. a Stărostiei Putnei câte 3 ley 
unul. 

18 — 
4800 — 2 Ispravnici ot Tecuci, 400 — 
4500 — 2 Părcălabi ot Covurluţu. 400 — 
4500 — 2 Ispravnici ot Tutova. 400 — 
4500 — 2 Ispravnici ot Vaslurii, 400 — 
4500 — 2 Ispravnici ot Fălcit, 400 — 
1200 — 1 Ispravnic ot Greceni, 100 — 
270 — 1 Ispravnic ot Codru, | 60 — 

4800 — Sărdăria ot Lăpușna Orhetu. 400 — 
360 — Polcovnicul Sărdăriel. 30 — 
216 — 2 trîmbaci, 2 doboșeri, 1 surmaciă, 1 

| flueraș a Sărdăriei câte 3 lei unul. 18 — 
* 4800 — 2 Ispravnici ot Soroca. 400 — 

1800 — 1 Ispravnic ot Cernăuţi. 150 — 
4800 — 2 Ispravnici ot Dorohoiu, 400 — 
4800 — 2 Vornici ot Botoşeni. 400 — 
4500 — 2 Ispravnici ot Hârlău, 400 —: 
2400 — 1 Ispravnic ot Cărligătura. 200 — 
4500 — 2 Ispravnici ot ţinutul Iașului. 400 — 
360 — Vornic de Vrance 30 — 
14 — __12 Pustași de divan câte 1 leii unul. 12 — 

242936 (L. P. G.) 20244 80 
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