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NOTIȚE DESPRE SLOBODII 

DE 

V. A. URECHIĂ, 
Membru ală Academiei Române. 

Şedinţa de la 5 Iunie 1887. 

- “ Din eolecţiunea mea de documente, unu forte însemnat numării 

se referă la « Slobodiăi». 

Acestă nume, care a. rămasti până astădi la mai multe locali- 

iăţi din ţeră, ne amintesce o vechiă sistemă de împoporare a ţă- 

rei. Nu poti afirma, ca amiculă meu d-lui Papadopol-Calimachă, 

că «slobodiile» dateză «din dilele când, pentru a se îndrepta îmupustiii- 

“rile invasiiloră şi ale răsbdieloră, Domnil învoiră aducerea de Colo- 

nii de peste hotare» (1). Nici-odată ţările române n'a fostă de ajunsi 

populate și nevoia. de îmmulţirea populaţiunei n'a începutu numai 

din qiua când istoria înregistreză îmvasiunile Turciloră.  Colonisările 

sunt mai vechi şi anume toli aşa de vechi ca și însăși esistența 

Româniloră în Dacia. Apoi. ceea ce se înțelege prin invasiună nu 

se referă numai la Turci, ci şi la Goţi, Huni, Gepiqi, etc. N'au 

lipsita negreșită invasiunile în ţările române încă de la începuti. 

Tătari, Unguri, Turci, Poloni, Cazaci pustiiră apoi, unii dupe alţii 

.. țările române, de la.a doua descălecare, și nu numai din secolii 

(1) Slobodiile în “România. O caite domnâscă din 1662 de Pap.-Calimach. — Convorbiri 

„ literare pe 1364, No. 12.
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XVI şi XVII. Prin urmare toti atât de vechie e și aşezarea de 
« Novae plantationes» ori Slobodii, cât și necesitatea de a întări țera, 
contra invasiuniloră. 

-  «Slobodie» e de la cuvintulă Slavonii Gasnoaa. Sa dată acesti 
nume acelorii sate a căroru locuitori, ca să vie în țeră, au fosti 
scutiți de bivurile și obligaţiunile în genere impuse păminteniloră. 
« Novae plantationes» din «slobodii» se făcură la începută fără for- 
malităţile ce le aflămă preşedândă la înfiinţarea lori mai târgiu. Cu 
începere din secoluli XV-lea înființarea unei «Slobodii> fu consi- 
derată ca o cestiune de statii. Din acelă momentă peniru a în- 
fiinţa o slobodie nu era de ajunsi ca tine-va să aibă o moșie 

„sterpă ori o siliște vechiă și să se învoiască cu locuitori de peste 
hotare ca să-i aducă spre a popula ocina, siliștea ; mai trebuia 
înainte de i6te uni chrisovă domnescă. autorisândă înfiinţarea Slobodiei. 

De mai multe categorii sunt, după documentele nâstre, colonisă- 
rile în ţările române în secolii XVI, XVII Și XVIII : 

a) Sunt colonisări făcute de Domnă, din prinșii la r&sboie. Cro- 
nica lui Urechiă ne spune bună-6ră, că după ce Bogdaniă, feciorulii 
ui Ștefanii-celă-mare a invadată Polonia până la Lembere, a 
adusi mulți robi Leși : «iar vobilorii ce îi adusese din țera Leşescă 
le-aă împărțit hotară (adică pămintă) în fera Moldovei». (Letop. 
4. 1, p. 149). Mihaiă Vitezulii coloniză în Munteniă 15,000 de robi. 
(Vedi Letop. t. II. Miron Costin, Opere complete t. II, Fragmentele 
despre Mihai). 

0) Treptate colonisări se fact în jurulă mănăstiriloră din poslușniciă 
lorii. Poslușnicii erati omeni de serviciu ai mănăstirei, adică aduşi de 
dinsele în puterea unor chrisove domnesci, prin cari se promitea 
scutire de dări şi de angării posluşnicilorii acelora mănăstirescă (1). 

(1) Mar rară Domnitori! aă învoită și unorii boieri aducerea .de posluşnici a! caseloră lori. 
La 1741 Oct. 21 Grigorie G. Ghica dă Căpitanului Ioan Giuşca voie să aducă $ Omeni streini 
spre plata ospitalităței ce a dati Domnului şi suitel sale la moşia sa Gănești! (ţin. Co- 
vurluiului), când Ghica Vodă plecânaă de la Roşieni a fugită la Galaţi spre a nu fi prinsă 
de oștile lui Munih. Aceloră 4 âmeni le acordă-Vodă scutire «de tâte dăjăiile şi angariile 
câte ară hi în ţâra Domniel meie numai la vremea hârtiiloră să 'aibă a da de om câte: unt 
ughiti.» (Uricar t. Il p. 27—29). 

N
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Domnitorii învoiaui mănăstirilori aducerea. de posluşnici din ţeră 

străină de ori-ce limbă: Rusă, Lehu, Căzacii, Ungurii, Sârbă, Turci, 

Muntenă. Chiar și din Moldovenii fugiți din timpii trecuți, puteai 

să fie aduşi ca posluşnică mănăstiresci. Singura condițiune impusă. 

pentru alegerea posluşnicilorii era, ca să nu fie alintre locuitorii scriși 

îm tablele Visteviei. Ast-felu sunt decretele următore : 

1.— I6 Stefan V.V. cu mila ete. Facem însciințare cu acâstă Carte a nostră 

precum bine am voit Domnia mâ cu a nâstră bună voire şi cucurată și luminată 

inimă, de am dat şi am întărit Mitropoliei nostre din târg din Roman, unde este 

hramul Precuviosei Parascheva, satele întru a nostru pământ a Moldovei, anume 

Leucuşenii densus de terg și Dragomireștii cu podul, iar Leucușenii cu moră, 

însă podul este pe Moldova. Deci cine vor fi trăitori într'acele sate oră fie de 

ce limbă, ei, ca să nu aibă a plăti neci ilișă, necă dajde, neci potvoadă, neci 

să lucreze la morile n6stre; așișderea să nu aibă a umbla nime pintre dinșii, 

necă judecător, neci globnic, nică cei cu vite de. pripas, neci nime din slugele 

nostre, neci săi giudece, neci săi globescă pre dânșii, neci să de în trei ani 

neci altă dajde neci mare necă mică. Așișderea acei Omeni dintr'acele sate să 

nu aibă a da nici o vamă în târg, nică de pesce nici de curechiii. Așișderea 

câţi omeni “vor fi subt ascultarea Mitropoliei, ca să n'aibă a-i giudecă nică șol- 

tuzii, neci pirgarii, neci săi globâscă pre dânșii, necă dregătorul târgului, neci 

pentru sfedi, însă neci vameșii să nu le i€ vamă, necă dajde să de cu alții ; 

însă cu tot venitul să asculte de metropolia nostră. Însă mai dăm şi 2 robi 

țigani anume Cernat și Cada. Aşișderea toți calicii ca să asculte de metropoli- 

tul să protopopu seă ispravnicul lui, ori din tergii, ori de prin sate. Tote aceste 

mai sus scrise să fie a mitropoliei nostre urice cu tot venitul nerășuit în veci. 

lar hotarul acelor sate să fie după. hotarul cel vechii, cum aiă îmblat din veci. 

Însă hotarul morilor, dela strimtura unde se strimteză Moldova, din gios de 

mori, dintracest loc să fie hotarul morilor. Anii 6966 (1458) August 12. 

Ieremia Moghilă Vodă încă în anii primi aj domniei sale, la 

1113 (14605) Iunie 15, dă mănăstirei Pobrata. următorulă urică : | 

2 _— Tw Ieremia Moghilă Voevodii cu mila lui Dumnedei Domn țerei Moldovei 

datam acestă carte a Domnii Nostre rugatorului nostru lermonachul  Egumen 

dintru a nostră sfintă rugă M-rea Pobrata şi a tot Soborul și Vătămanului lor 

din Siliștea Ciolineștii. din ţinutu lașilor, pentru acesta, ca oră câţi 6meni vor 

putea chema întru acel sat dintru alte țări, măcari fie și Români saii Ruși, 

sati Munteni sai Ungureni sai oră ce fel de limbă ar fi, sati din Gmenii cari 

ai fugiti de -acolea, sai alți 6nieni, cari nu sunt scriși în dăjdiile țărei nostre.
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lar ci să aibă de la Domnia Nâstă pe 3 ani Slobadie, să nu lucreze noă nici 

un lucru de al nostru, nică ilișul să plătâscă, nici bir, nici alte dăjdii ce ar 

fi pe ţinut să nu fie asupra acelor de mai sus scriși Omeni. Dar nici Vătajii 
cei mari să nu aibă nici o tr6bă cu dânşii, iar cine îi.ar învălui pe dânșii, de: 

mare urgie vor fi. Către acâsta nimeni din slugile nostre ce s'aii scris mai sus- 

să nu îndrăsnescă a-i învălui peste acestă carte a Domnii nostre. S'aă. scrisă 

în Suceva, la anul 7113 lunie 15. Singur domnul ai poruncit. 

Diac Petru 

(L. $.) 

_ Acesti urici este adusă după traducţiunea făcută de Hagi Ghe-- 

rasim, leromonachi Puineni, fiindă egumeni mănăstirei Archiman- 

dritulă Antim, la anului 1787 Marte 19. 

3.— Uriculă din 1612 Febr. 14 contra-semnatii de Ionașcu vel-lo- 

gofătă, din Iaşi, în limba slavonă. Prin acestă uricii Stefanii Vodă 

Tomşa apără de angarale și biruri vierii mănăstirei Pângăraţi a- 

flaţi în viile din Cotnari. Se păstreză la archiva Statului din Bu- 

„curesci, pach. No. 3, doc. î5 alu mănăstirei Pângăraţilori. 

4.—18 Stefan V.V. etc. lată aii venit înaintea Domniei nâstre Danciul diacul din: 

„Dănceni din ţinutul Soroca și s'aii jăluit cu mare jalobă și plângere înaintea 

“Domniei mele, cum că Vaii robit și Vaii prădat pre dânsul Cazacii și Leșii și 

pre vecinii lui i-ati luat și de tote i-ai prădat și pre dânsul si pre vecinii lui 

și ati ars și cu foc satele lui, atăta cât aii remas ei numai cu trupurile și totă 

averea lor le-ati luat. Drept aceea decă am vădut domnia me atâta jalobă ș 

plângere și s'aii prâpădit ei așia re, Domnia me m'am milostivit și am iertat 

„pre sluga nâstră de mai sus scris Danciul Diacul ca să fie de Domnia me ier- 

-tat de tâte angaralile ori-câte vor fi pre alte slugi a n6stre, nică la o slujbă 

să nu fie supărat fără numai să aibă a trăi şi cu bună pace și cu dreptate. 
Aşișderea m'am milostivit Domnia me şi am dat miluire pre satul lui Dăncesci 

și partea lui din Bolboci şi din Popesci cât se va alege, și oră pre câți Omeni 

va stringe şi va chema în satele lui, Gmeni de prin alte ţeri Legi, ori Ruși, 

sai Sirbi, saii măcar din vecinii lui, pre cari îi va afla trăind, sati măcar or 

“ce limbă va fi, să fie slobodi îutr”un an de către Domnia m6, nimica să nu 

"46, nici să lucreze. nimănui nimica, nici pentru vitele lor, boi, vaci întru ni- 

"mica să nu fie supăraţi, la nică o angărie, câte vor eși pe alţi săracă din pă- 

mentul Domniei mele; ca. toţi ei să fie în pace și odihniţi întru toate, toți aceşti _ E 

de mai sus scriși şi să aibă a trăi cu bună: pace și cu dreptate. Pentru a- 

câsta, etc... (formula). Scrisă la 7130 (1622) Novembre 14.
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5.— Uriculă lui Miron Bărnoschi Moghila Vodă din 1626 Mart. 2]. 
semnată de Vodă și scrisă în românesce, la Iași, poruncesce Pâr- 
călabilori, Șoltuzilori și Pârgarilorii din Iârlăă să scutescă vierii 
mănăstirei Pângăraţii, Gmeni străini aduși de mănăstire. — Arch. 
Stat. Bucurescă, pach. No. 3, docum. 27 alu mănăstirei Pangaraţii. 

Dice acestă urică : 
«Spre ceea, ce veri- câți Omeni vor chiema dintralte țări : Ruși, 

sai Leși, sau Munteni, saă Unguri, sai hie ce limbă ar hi ei să 
aibă a veni, iar de la Domnia mea vor avea slobozie : în 3 ani neci 
unit lucru Domniei mele nu vor lucra, nici vor da dajde, nici iliși, 
nică sulgiă, nici galben de casă, nici zlot, nici o angherie câte 
sunt: pe alți mișei ai Domnii mâle nu vor da, ci vor hi de tote 
în pace.... nici cai de olace, nici boi de podvedi, nici dobitocul lo» 
să nu le luaţi pentru alţi oameni,» etc. 

  

6. — Uriculi de la Alexandru Vodă feciorulă lui Radu Vodă din 
Dec. 29. Este o carte către ispravnicii de Huşi și de Stănilești, 
scrisă slavonesce de diaculă Letraşcu, — Archiva Statului din Bu- 
curesci; doc. Episc. Iași, pach. 2 doc. No. 3. — Aducemă aci 
câte-va rânduri din suretuii scrisă în 1515 Aprilie 5 de Clucerulti 
Dobrorică : «Să aveţi a lăsa forte în pace aceste sate anume Ră- 
șeștii, Podenii, Cozieștii, Plopenii, Creţeștii și Ilrubenii, să n'aveţi 
nici o trebă, nici să intraţi în aceste sate, ci tote să aibă a fi sul 
ascultarea Sf. Episcopii Hușului, după cum ai fostă și până la a- 
cestă vreme». 

    

  
: 
| 

7. — Uriculă lui Matei Vodă: «Vnuc Is Basarab V.V. din 714 
Octombrie 10 (1632). Matei Basarab dă Episeopiei de Buzăa dveptulii 
de a-și scuti poslușnicii în modulă următoră : «Davam Gospovdami 
sie poveleanie gospovdami Sfintei Episcopii și cinstitului prea lu- 
minatului părintelui nostru Kir Efrem piscopul de Buzei, ca să fie 
în pace poslușnieii ce sunl impregiurul Sfintei Episcopii strănși, unii 

„de pre în Moldova. alţii de în Braila, alţii de pre într'altă parte, 
să aibă pace de bir şi de galben şi de o sluhă și de cătră judeţul 

i Ă 1£ 
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cu 12 părgari şi de către călăraşi pentru caii de olac şi de tote 

slujbele şi măncăturile căte sunt preste an în țâra Domnici mele, 

însă care va fi Moldovân să aibă a-și darea birul Moldovenesce, iar 

care nu va fi Moldovean să aibă bună pace de tote, cum serie mai 

sus, pentu Sfănta Episcopie, că este arsă și stricată, ca să lucreaze 

şi să dreagă, să fie de ajutor și de posiluşanie sfintei Episcopii, 

pentru că am vădută Domnia-mea şi cartea reposatului Radului V.V. 

şi cartea fiu-săă Alexandru V.V. și cartea lui Alexandru V.V. fe- 
cioru lui liași V.V. şi cartea a lui Leon V.V. de pace și de ro 

paosit. Bucuresci Oct. 10 7141» (1632). 

8. — Uriculu dela Gheorghe Stefani Vodă din 7162 Dec. 15 (1653). 

Prin acestă chrisovi scriși românesce și dată din orașuli Romanii, 

Domnitorulă scutesce 12 posluşnici ai mănăstirei Galata, toţi stre- 

ini. Actul este scristi de Diaculu lonaşeu. — Archiva Statului în Bu- 
curesci, pach. -No. 6 alu mănăstirei Galata. 

9. — Urică de la Gheorghe Ghica Vodă, din 7167 Mart. 3 (1659), 

sevisti românesce, din lași, sub semnătura proprie a lui Vodă. Scute- 

see 4 poslușnici ai schitului Delulă mare : cânsă să hie âmeni străină 

fără cislă și fără stăpâni.» — Nvehiva Statului Bucuresci: doc. mănă- 

stirei Galata, pach. .No. 6. 

10. — Uricii de la Istralie Dabija Vodă, din 1665 (una lipsesee), 

serisă în românesce, la lași. — Arehiva Stat. din Bucuresci, docu- 

mentele mănăstirei Bistriţa, pach. No. 12, doc. No. 6. — Prin 

acesti actii Dabija Vodă seutesce 2 omeni aduşi de mănăstire din 

altă țeră : «Munteni sat Sirbi sat fie ce limbă voră hi, la viile 

mănăstirei. » a 

11.—De la acelaşi Domni ună altă urieii din 1661 Iulie 27: este 

o poruncă către slujitorii din ţinutul Hârlăului, scrisă din lași, în 

limba românsscă, sub semnătura lui Vodă. «Scutesce de dări pre 

ună omu străini adusă de mănăstire la nisce vii din Cârjoşti».



  
| 
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12. — Eustratie Dabija Vodă, Iași 7170 Ghen. 10 (1662) în ro- 
mânesce. Dă xoie mănăstire Nemţului şi. « Vătămanului din sată 
de la Oglindești (ţin. Niamţ) să aibă a-şi chiema și a-şi strânge 
Omeni dintr'altă ţâră, din ț6ra iurcescă, și din ţâra leşâscă, și din 
țera căzăcescă, și' de într'alte părţi, de unde vori hi, fie-ce 6meni vor hi, numai să hie Omeni fără cislă şi fără trăsură ('rpucSpa), 
să vie să s'aşeze acole la ace slobodie». Îi scutesce pe ună ană.... 
«Așijderea şi Gmenii cei de loci, încă să aibă a stringe la sată și 
vorii fi în pace de dajde, și de zloti, de lei, și de taleri, şi de gal- beni, și de orlui ete. — Bibl. mănăstirei Nemţu, pach. Oglindesciloră. 

13.—De la liașă Alexandru Vodă poruncă către dabilană cu dala din 7175 (1667) Ianuarie 8, sub semnătura lui Vodă și scrisă ro- 
mânesce, în lași, de Diaculă Leca. Scutesce poslușnicii mănăstirei 
Pângăraţi. — Arch. Stat. docum. mănăstirei Pângăraţi; pach. No. 3, 
doc. No. 101. 

14. — De la Antonie. Voevod, domni ală Munteniloră, cu data 
din 7178 Aprilie 10 (1670), aflămă trecuti în condica Episcopiei de 
Buzăii (tom. II pag. 354), care se păstreză la Minist, Domeniilor, 
următorul actă : 

«M. B. Ie Antonie Voevod i gospovdin davat Gospodavmi 
sie povealeanie Gosp. sfintei şi Dumnedeesci Episcopii de la Bu- 
zei și parintelui Episcopului Kir» Gregorie, ca să fie Stintei 
Episcopii 15 posluşnici și 8 curteni cari sunt pre lângă sfânta 
Epjscopie în pace și ertaţi de bir, de taleri, de miere cu csră, gă- Ieta cu fân și de simbria (?) și-de alte de tote dăjdiile şi măncă- 
turile câte voră hi pre an în țera Domniei mele, de nimica val 
sau băntuială să nu aibă, pentru că m'âm milostiviti Domnia 
mea de i-am ertatu de acestea de tote câte scrit mai sustii, căci 
iaste sfănta mănăstire fără de nici ună veniti de nici o parte, 
nici are sate, saă Rumâni, ca să perte grija bucateloră, fără nu- 
mai cu acești omeni poslușnici, cari scriă rai susă, Dreptă acea 
j-ami certati domnia mea de tote, cum aste mai sus. disi,
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precum a fostii estată și la alți domni de mai nainte vrâme, 

ca să potă fi de trâba și de poslușania sfintei Episcopii. Dreptu 

aceia şi voi t6te slugile Domniii msle, birari, găletari, samniă, veră- 

cari cu ce slujbă veţi umbla în acea parte de loci, de vreme ce 

veți vede acâstă carte a Domniii mele, iar voi încă să aveţi a vă 

feri de aceşti poslușnică de toate, cum scrie mai sustii. Căci cine sarii 

ispiti a-i învălui veri de ce peste cartea Domniii mele, bine să știe 

că unii ca aceia vor ave mare certare de către Domnia mea. 

15. — Stefani Petru Vodă, în 1673 febr. 11 (7181) poruncesce că- 

tre dabilarii din țivutulă Romanului, cu poruncă scrisă românesce 

din Iaşi de către diaculi Opuea și iscălită de Vodă. să scutescă de 

dări şi de angarii unii omii sir&ină adusi de mănăstirea Pângărați. 

— Archiva Statului din Bucuresci, No. 103 din pach. 3. 

16. — In 7189 (1674) Apr. 15 Dumitraşcu Cantacuzino scrie din 

lași românesce carte călră «Slugile Dommniei n6stre care umblă 

cu tote slujbele Domii mâle aicea la tărgulă lașului : să lăsaţi în 

pace 192 case din Galata de susii de pe lângă mănăstire de dajdie, și 

de zlot, şi de galbeni, şi de taleri, şi de lei, și de orți, și de tote 

dările, şi angaralile cari sunt pre alți mișei în ţera Domnii mele, 

pentru a sluji şi a posluși trebile ce vorit fi ale sfintei mănăstiri». 

- Archiva Statului din Bucuresci pach. „No. 4 ali mănăstirei Galata. 

„11. — Duca Vodă în 7189 Aprilie 2 (1681) dă mănăstirei Cetăţuia 

uriculi în românesce cu data din laşi sub semnătura domnescă, 

să facă slobozie : «să cheme 6meni streini dintr'alte ţări, ori cât de 

mulți și să-i aşeze la siliștea de la Tătarca». Vodă îi scutesce pre 

„aceștia de tie și dice că : «până li se va umplea eisla cărții îi vomii 

toemi Domnia mea de vor da ruptulă mai pentru voșovulă lori, 

iar cu ţâra amestceaţi nu vor hi». — Archiva Statului diu Bucu- 

rescă, mănăstirea Cetăţuia, pach. No. 5. 

18. — Diumitrașeu Cantacuzino dă în 7195 Mai 20 (1685) uni
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[ urică, adecă cu câte-va luni înainte de sfârșitulă Domniei sale, în 
| favorea mănăstirei de călugărițe de la Socola de lângă lași. Ac- 

Î. lulu este datatii din Iași, semnati de Vodă și serisii de Diacu Gli- 
gorie. — Archiva Statului din Bucuresci; doc. Mitropoliei de laşi, 
pach. 45. — Prin clă Dimitrie Cantacuzino scutesce 12 poslușhici 
ai mănăstiroi de călugărițe de la Socola : «ca să le apere de tâl- 
hară, fiind mănăstirea în codru, și să locuiască lângă sfânta rugă, 
ca nu cumva să mârgă niscare tâlhari să jecuiască sfănta mănă- 
stire și să ucigă călugărițele». Domnitorulii îi scutesce de : «daj- 
die, de zlot, și de Ică, și de taleri, şi de galbeni, şi de orți, şi 
'de scii, și de pici, și de fâni, şi de lemne, și de cărbuni, şi de 
“nuiale, și de lucru la curtea Domnici m6le, și de lucru la iaz, şi de 
podvăda, și de alte angarii». 

  

19. — Constantiniu Vodă Cantemiră în 1685 Aug. 8 (7193) confiv- 
mă scutința de mai susă cu actul scrisă românesce în lași de 
Diacu Pătraşcu dascălulu, — - Archiva Siatului din Bucuresci, doc. 
Mite. de Iași, pach. No. 45. 

  

20. — Același domnitorii Constantină Cantemirii dă în 7201 Dec. 
20 (1692) actului de scutirea poslujniciloriă măniistivei Bârnova serist 
vamânesce din lași şi iscălită de Vodă. — Archiva Statului, Bucu- 
resci; doc. mănăstirei Barnovi, pach. No. 3. — Iată estractii din elă: 
După ce recunâsce că mănăstirea Bărnova, unde este hramulă ma- 
relui mucenică Gheorghie, «mai de nainte vreme avea sfintele mă- 
năstiră sat cu vecini de era de slujbă și de ajutoră mănăstireloniă, 
iar acum stricându se țâra și împrăștiindu-se Gmenăt și mănăstirele re- 
mâindă slabe și fără agiutor, și domnia mea pururea niergândi pe 
la „sfintele mănăstiri soboră şi cu slujitori şi alţi boeri de oseli și 
Turci, şi când sunt bejenii iarăși mergi boerii și alţi Omeni de fac 
multă supărare miănăstireloră și neavendă mănăstirele 6meni de 
slujbă și de poslușanie, am ertatii 7 poslușnici ...... să hie a- 

i. părați de zlotă, de lei, de taleri, de galbeni, de sulgiu, de iliș, de 
unt, de miere, de ialoviţă, de boi de silite, de cai împărătesci, de 

2 
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-cai de menzilii, de cai de olacii, de cai de oste, de cai de brani-- 

şte, de chile, de conaciă, de podveză, şi de tote dările, şi angariile. .. 

Pentru multulă greii ce este asupra țărei să deac şi ei agiutorii ae 

omu câte 2 galbeni. .... Ună galbeni la sf. Gheorghe. și unii gal- 

benă la sf. Dumitru..... Pentru acea” şi voi desetnici de stupi, 

şi goştinari de oi, şi go: 

nu-i învăluescă»... etc. 

tinară de mascură, nimeni întru nimici să 

Ş
 

94. — Constantinii Duca Vodă, după mârlea lui Const. Cantemirii, 

dă, în 7201 ulii 5 (1693), ordini, din Iași, scrisă vomânesce de 

Diaculii Vasile Niagulu şi astădi conservată la Arch. Stat. Bucu- 

vesci între docum. mănăstirei Barnova pach. No. 2, de scutela a 4 

&meni de la acestă mănăstire: «Sârbi, 6meni străini, veniți din- 

b”altă ţară saă măcară să hie fostă şi 6meni de ţară şi fostă lip- 

sitii de multi din țară». Pre aceștia îi scutesce de sulgiii, de iliş, 

de care, de branişte, de care împărătesc și de tote dările şi angăniile. 

92. — Același Constantin Duca, cu ţidula domnescă către slugile 

domnesci din ţinutulă Tecuciului, scrisă din lași, sub semnătura 

Domnului, în românesce, din 7202 Mart. 22 (1694), sculesce Gmenii: 

străini aduși de mănăstirea Galata la viile sale. — Archiva Statului 

Bucuresci, pach. 7 ali mănăstirei Galata. 

93. — Antiochiă Constantină (Cantemirii) V.V. în 1696 (7204) Iulie 

23 dă uricult românesciă, din Iași, sub semnătura lui, prin care scu- 

tesce 3 poslujnici ai mănăstirei Zabrauţi, 6meni străini fără de brâ- 

slă, ca să fie poslușnică mănăstirei. Actulă, atingând şi alte che- 

stiuni, îli aducemi aci întregiă : | 

«Antioh Costantini V. V. Bojio.... ete. Adică Domnia mea, bine 

vrendă a urma buneloră și fericiteloră lucruri ce aă făcut și ait 

lucrată alți luminaţi răpăosați Domni mai nainte de noi, de au 

dat și ai întărită sventele rugi, mănăstiri și beserici cu obicee 

bune de folosi, milostivitu-m'amiă dară şi Domnia mea pre svânta 

mănăstire Zăbrăuţul ce este din temei zidită și obârşită de svinţia 

sa părintele și rugatoriulă nostru Kir Lavrentie Episcopul de Ră-
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| dăuți, sub hramulă Adormirei sventei Și precuratei şi pururea fe- 

cioră Maria Maica D-lui Nostru Lisusă Christos, Păcutu-i-amă obi- 
cei ca și altorii svente mănăstiri, să hie în pace de desetine de 
stupi, și de goștine de oi, și de mascuri, și de pogonarit de vie să 
aibă a scuti d6ă- -spre-dece pogâne de vii, şi să aibă și o cărșimă 
în scutelă de camână, de bezmân, de cepăritii, de bouri, nemica 
şă nu dee. Pentru să fie de câră și de tămâie, și de unt-de- 
lemni la svinta mănăstire. Mai milostivitu-m'amit Domnia mea ȘI 
am ertat trei poslușnici Gmeni străină fără de breslă, să hie în pace de 
dajde, de zlot, de lei, de taleri, de galbeni, de iliși, de sulgiii, de boi 
împărătesci, de cai împărătescă, de cai de minzilă, de boi de dârvale, 
de braniște, de chile de Camenița şi de alte dări şi angherii, de tâte 
câte or hi în țara Domniei mele, să hie numai pentru poslușanie 
svintei mănăstiri. Stupi, oi, masculi, ce or avea acei 3 poslușnici, 
încă să aibă a plăti desetina și goștina la cea svintă mănăstire, 
pentru să hie de agiutorii svintei mănăstiri, iar cine din bocri sat 
slujitor ar face vre-un val va hi de certare, precum ai scris 
cărţile și altor Domni ce aă fost mai nainte de nOĂ, iar rugato- 
rilor noștri călugări ce or hi petrecătoră Ja. cea svinta mănăstire 
să aibă a ne-pomeni la svântul jertfelnie la svinta liturgie. Așij- 
derca și după a nostră viață și domnie pre cine Dumnedeu va altge 
Domn a fi acestei țări a nâstre a Moldovei, din seminţia nostră 
sau dintalt neam străin pohtim pre Domnia-sa să n'aibă a strica 
a nostră milă şi întăritură, ce mai vârlosă să aibă a da Și a întări 
acea svintă mănăstire, şi înalt chip să nu hie». 

94. — Mihaili Racoviţă, în a 3-a domnie, la 7224 Marte 21 (1716), 
cu actulă românescii, din lași, semnată de dânsultă Și scrisă de dia- 
culă Vasile Popa uricar, scutesce 20 de poslușnici ai sfântului 
Gheorghe din Galaţi, care cau suferitii din timpu resedleloră>.— Are h. 
Stat. Bucur., pach. No. 7, mănăstirea Galata. 

25. — De la acesta-și domnitoră Mihaili Racoviţă, în 7233 Iulie 23 
(1725), se poruncesce la slujba-ii din ţinutulă Nemţului, prin ordină
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românescă datatii din lași şi iscălită de Vodă, ca să scutescă omeni 
străini poslușnici ai mănăstirei Pângăraţi. — Doc. No. 118 pach. 3 

alu mănăstirei Pângăraţi în Arch. Stat. din Bucuresei, 

26.— Gr. Ghica Voevoai, în 7236 lunie 11 (1728),-semnsză cartea 

românescă : «la boerii şi slujitorii cară veţi umbla cu trebile Dom- 
nii mele la ţinulu Nemţului precum și ţ&ranilori de prin pregiu- 
rul mănăstirei Pângăraţilor». Vodă iartă de tâte dările și angariile 
pe ună săracă argată și unii călugăraș Bobiac, care îi sunt de 
poslușnicie la mănăstirea Pângăraţi. — Arch. Stat. Bucuresci, pach. 
No. 3, doc. No. 119. 

97, — De la Constantină Mih. Racoviţă ună uric din 1751 Iunie 
18 (7259), prin care scutesce 4 liudi străini făr de bir la Visterie, ca 
poslușnici ai mănăstirei Galata. Românesce, din Iași. — Archiva Sta. 
tului Bucuresci, plicu No. 4, mănăstirea Galata. 

98, — La 79266 lulie 25 (1758) Scarlat Ghica Vodă dă actulă rO- 
mânescui, datată din Iaşi, iscălită de Domnitori și contra semnalit 
de Ion Paladi vel vist. — Arch. Stat. Bucuresci, Mitrop. de lasi, 
pach. No. 152 doc. No. 16. Ă 

Importanţa acestui documentă ne obligă să-lu aducemă în între- 
gime. lată-lu : 

Titlulu domnului în roșii (Caligrafia de la finea secol. XVIII). 
«De vreme ce prea cinstit şi alu nostru duhovnicescii părinte Sf. 

Sa chir Iacob metropolituli ţărei, ne arată că s-ta meiropolie se 
află forte lipsită de omeni de slujbă pentru irebuința ei, ce este 
lucrul celi mai trebuitor şi folositor, neavendă aice prinpreju- 
rul Iașilor aprope moșii ca acelea cu 6meni de la cari să curgă 
folos şi ajutor de slujba sfintei metropolii, căci şi câte moşii are 
metropolia sînt departe, de la care moşii nu are metropolia nici 
unu felu de chivirniseală pentru depărtarea lor. Și pentru una ca 
acesta au rostită Sf. sa părintele metropolit de au făcut schimb 
cu sf. mănăstire Putna. Dat'au sf. sa părintele metropolit mănăsti-
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rei Putnei moşia melropoliei, anume Dumbrăvenii (în ţin. Sucevei), și în locul aceleia at luaţ de la mănăstirea Putna. moșia anume Sineștii la ţin, Carligaturei. Dar find şi Sineştii lipsită de Omeni de slujbă, ne-au tugat si. sa ca să-i facem. carte domnâscă de Slobozie, cu care să stringă 6meni străini de prin alte țări, cari să se iocmescă cu rupta la Visterie și să fie osebiţi dintralta țeră. Deci după arătarea Și cererea sf. sale părintelui metropolitului, so- cotit-amă și domnia mea împreună cu totă svatul nostru şi am gă- situ cu cale și cu dreptate cererea sf. sale, fiind-că metropolia este maica tuturor bisericilor acestei țări (care nu numai că deapu- rurea are pentru sine trebuință de multă slujbă, ce încă și mulți streini şi săraci năzuese la dânsa, ca la maica lori). Pentru care Domnia mea, deosebit de alte mile ce am făcut cu s-ta metropo-. lie, am adaos a o milui și cu acesta (adecă) să aibă sf. sa păr. mitrop. a aduce Omeni streini deprintr'alte țări, cât de mulţi Și să-i așeze la Siliștea de mat sus arătată Sineștii. Şi acești omeni după ce vori veni și se vor așeza 6 luni=intru nemieca să “nu fie su- păraţi pentru bir, iar după ce vor trece 6 luni sf, sa să aibă a-i areta pre isvodă la visterie ca să se aşeze birul lor cu rupta, la visterie, şi să dea de toti omulă easariu într'ună ani câte 8 le; și holteiul câte 4 lei și ei să se cisluâscă întru sine ca să dee fiește-care după putinţa sa, şi aceștia bani să-i dee pe 4 sferturi întruni ani, adecă pe trei luni ună sfertă, şi intre _ dînșii zlotași omeni domnești să nu intre, fără numai vornicelul -ce va fi orân- duiti de la metropolie să aibă a stringe banii sfertuluj Și Să-i a- ducă la Visterie. Și pentru ca să se cunâscă acești 6meni dintraltă . țară, să li se dee Şi pecetluituri roșii pe fețele loră. Insă vornice- lulă acestui sat nică decum să nu primâscă a se amesteca Omeniă de ţâră în 6menii aceștia, ce îndată ce ar veni Omeni străini să se așeze într'acestă siliște, întru acelaș ceas să-i ide vornicelulii ca să se pue la tabla visteriei și să-i dee Şi pecetluit roș pe faţă şi „să fie Gmenii aceștia scutiţi și apăraţi de tote angăriile câte vor fi pe alți locuitori în țera Domniei mele. Așijderea şi ispravnicul şi alți Slujbași ce vor fi orânduiți la acest ținut cu slujbe domnesc, să | 
- 2a
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nu aibă a se amesteca întru acești 6meni,-nică a-i judeca, nică a-i 

globi, ce când vor avea vr'o judecată 6meni . de aceştia cu 6meni 

de țeră să mergă să se judece la ispravnicul ținutului, iar când 
vor avea numai între dinşii pricini de judecăţi i va judeca sf. sa 
părintele mitropolitu!, osebit de furtișag şi de mârte de omiă 
care aceste pricini se cuvine a se cauta de Divanul domnesc. 
Drept aceea poruncim Domnia mea d-tre ispravnici și alți sluj- 
bași ce veţi imbla ori cu ce fel de slujbe şi porunci la acest 
ținut de mai sus arătată, pre acești omeni întru nimic să nu-i 
supăraţi, ca să-și potă purta şi birul lor și să fie şi pentru slujba 
s-tei metropolii». 

29. — Grigorie lon Voevodă, la 7271 Iunie 6 (1763), scutesce de 
biri și angării 4 Gmeni ai mănăstirei Galata dintre cari: <2 Gmeni 
streini Ruși “din țera Leșescă să le dea Visteria, pecetluiri roșii pe 
fețele lori ca să fie cunoscuţi dentr'altă ţâră>. — Arch. Stat., mănă- 
stirea Bărnovski, pach. No. 6. 

30. — Grigorie Alex. Ghica Vodă în domnia a doua anulu Ii, la 1775 
Aug. 7, sculesce 5 poslușnici ai mănăstirei Coşula. — Arch. Stat. 
Bucurescă, mănăstirea Coșula No. 8. 

| % 

Une-ori Domnitorii scutiaii în favorea mănăstivilori sate întregi, 
existândă deja, compuse din streini și chiar din pămînteni. Ba chiar 
aceste sate le puneau sub juridicțiunea immediată și esclusivă a Epi- 
scopiloră. Aceste sate aveai să slujescă la trebuinţele mănăstirei, Și 
în scutirile ce le acorda Domnitorii și mai alesii din neamesteculă 
la ele a slujbașiloră domnesci, afla mijlocă eficace de prosperare. 

Aşa sunt bună-6ră următorele urice : | 
31. — Incă la începutulă secolului ali XVII-lea, la 1603 Mart 20 

(7111), Teremia Moghilă Qă chrisovulă, slavonii, din Iaşi, seristi de 
Diaculă Gligorcea, chrisovit. prin care scutesce pre locuitorii din Vă- 
leni ai mănăstirei Probota, pe 3 ani, «ori cari vori fi în satulti 
acela, ori Ruși, ori Munteni, ori Unguri, oră Serbi, ori Moldoveni,
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sau ori-ce limbă, să fie de la Domnia mea slobodi pe 3 ani, ca 
să nu ne lucreze neci uni lucru, neci iliș să plătescă, neci 50 pa- 
rale să nu dee, neci unii felă de angării> etc. 

32. — Din acestă categorie este şi uriculti mai sus adusă (a Nr. 6), 
din 1629 Decembre 29, de la Alexandru Vodă fiul lui Radult Vodă, 
pe satele Roșeșcii, Podenii, Plopeni ete., cari sunt puse sub directa 
jurisdicţiune a Episcopiei de Huși. | 

33.— Toti de la Alexandru Vodă avemi ună urică din 1629 Noem- 
bre 17 (7138), scrisă românesce, în laşi, de diacul Mihalcea, care 
urică învoesce mănăstirei Galata și Vătamanului din satulii mănăstirei, 
din 'Tolfăesci (țin. Iași) «spre aceea, ori câți omeni dintr'alte ţări, 
Ruși, sai Ungureni, sau Leşi, sat Munteni, sai Unguri, sau hie ce 
limbă ar hi, să aibă a veni, iar de la Domnia mea vor avea slobodie 
în 3 ani». — Urmeză scutirile. — Arch. Stat. din Bucuresci. Pachetul 
No. 6 ali mănăstirei Galata. 

34. — Uriculă din 1669 Iunie 28 (7177) de la Duca Vodă. Carte 
către zlotași, l6oși, taleraşi, gălbenaşi, ortaşi, ilişeri, sulgeri, untari etc. 
«Să scutescă omenii Ungureni ce vu aduce mănăstirea Bistrița în bra- 
niştele ei». — Arch. Stat. Bucuresci. Mănăstirea Bistriţa, pach. No. 7. 
Doc. 13. — Este scrisi de Leca, în românesce, la laşi. 

35. — Uriculi de la Istratie Dabija cu data greșită (7101 Apr. 7 P. 
Carte către Episcopului de Huși și vătămanulii de Plopeni «să aibă 
a chema dmeni străini din țara Ungurescă și dimtr'alte părți fie ce 
limbă vor fi şi daca vor veni de se vor așeza acolo la acel sat.... 
de la Domnia mea or ave slobozenie în 4 ani şi vor fi în pace 
de.... etc. (Urmeză dările). Slobodie pe 4 ani. — Arch. Domen. Moşia 
Plopenii, No. 4163). | 

36. — Urică de la Stefand Petru Voevod: 

«Dat-am cartea Domniei mele Rugatorului nostru Egumenului de la S-ta mă- 
năstire de la Cetăţuea și deregătorului și vătămanului săi de la siliște de la
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Şendreni, ce este pre Bârlad la tinutul Covurluiului, să aibă a chiema și a 
strânge 6meni streini din ţera 'Turcească și din ţ6ra Muntenească și de pre 

“alte părți, hie ce limbă ar hi. lară deaca or veni şi se vor așeza la ace sili- 

ște ce mai sus scriem, de la Domnia mea vor avea slobozie în 10 an), și vor 

hi în pace de dajde, și de zlot, și de lei, și de taleri, și de galbeni, și de sulgiu, 

câte sunt pre alți mișei în țeara, Domniei mele. Așijderea și voi olăcari, și pod- 

vodari întru nemica să nu-i învăluscă, ce să fie în pace de tote câte mai 

sus scriem. lară cine-i va învălui, de mare certare va fi de la Domnia-mea. 

Int'alt chip nu va fi». Semnaţi : l& Stef. Petru V.V. — Diac : Mihai. lași 7181 

Mart 4 (decă 1673). — Arch. Stat. Buc. Schitul Bradii. Metoe metrop. din 

lași pach. No. 26. 

37. — In 7216 Noemb. 17 (1707) Mihai Racoviţă V.V. dă din lași, 

în românesce, serisă de vestitulă diacă Acsinte Uricariulă, ună chri- 

sovă prin care scutesce de dări întregii satulă. Andrieșanii în fo- 

losulu mănăstirei Cetăţuia. — Arch. Statului din Bucuresci, mănă- 

stirea Cetăţuia, pach. 2 | 

38. — Uriculăi de la 7923 Mai 23 (1715) semnatii de Nicolae Ale- 

xandru V.V. (Mavrocordat), din lași, scrisii românesce. — Arch. 

Stat. din Bucuresci; docum. mănăstirei Cetăţuia, pach. No. 3.— 

“Prin acestă urică Mavrocordat poruncesce, în favâre asatului Tu- 

Jucesci, ca «Vornicelulii de 'Tulucesci să apere satului acela de a 

fi giudecat de căpitanii cei mari şi să-i giudece numai vornicelului 

şi să-i certe pe vina lori». 

% : 

Scutirile unoră asemenea sate și privilegiile ce li se acordau, cât 

privesce juridicțiunea la care aparţineau, erai limitate pe ună nu- 

mări de ani, variind de 'la 2 la 10. Aceste privilegii întrunele 

casuri erau reînnoite printr'unii noi chrisovi. 

pod 

Domnitorii simțind nevoia reîmpopulării ţ&rilori, făceaă Slo- 

boziă, ori permitea acâsta şi ca recompensă pentu slujbele aduse 

de veri-uni boierii, permitea, dici, acestora să deschidă Slobodii pe 

ocinele loră, ori. în locurile de Siliște şi le dădeau prin chrisâve 
aa o    
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o dreptului de a aduce locuitori. Naţionalitatea și religiunea acestori 
locuitori era lucru indiferentă, de aceea vedemiă că în chrisovele de 
Slobogii se spune anume că locuitorii ce se voră aduce de peste 
hotariă, poti să fie Leși, Ruși, Căzaci, Unguri, Turci, Sîrbi, Bulgari, 
Munteni, (iar în Muntenia Moldoveni), cu singura condijiune să nu 
fie din locuitorii înscriși deja în catistișele Visteriei, Iată câte-va 
urice din acestă categorie : 

39.—Radul V. V. la 7126 (1617) Oct. 18, acordă dreptulii «Doamnei și sorei 
” reposatului Visternicului Zoteei, de Slobodie și un loc din ţin. Sorocei, să a- 
dune «sari (sic) câţi Gmeni voru ei (sic) stringe tracela săt car (sic) ce se 
chiemă Aamonk», grec, sati sîvb, sati leah, sati rus, sai muntean, sati fie ce 
limbă va fi (sic) din altă țară. Ei să fie de la Domnia mea în trei ani slobodi 
nici un lucru a lucra nouă, saă iliș (Aanuw) a plăti sai dajde, nici cesare, 
neci cincideci de aspri, neci deseatina de stupi, neci goștină de oi, neci de 
porci, neci ce alte angării mai nenumite ce îmblu pre ţara (sic) și pre mișei 
domniei mele; neci cai de olac, neci podvoade, neci dobitocul lor să se traga 

Ş prin tale (șic=-alte 2) sate. Așijderea și voi parealali și glodnici și deșugubi- 
Ă nari și cămănari să n'aveţi a'nvălui nici în sat intru (a intra ?), ce să aibă 

pace întra'acesti 3 ani (ati). Insă -omeni den alte ţeri, fără oameni ce vor [i de 
șat; și așa să faceți și înte'alt chip să nu faceţi preste cartea domniei-mele. » 
-— <treh. tul. Buc. St. Saca din Iaşi. Pach. No. 15. Doc. No. 1. 

40.— le Mihai Racoviţă Voevod cu mila etc... 
«Datam cartea Domniei msle Domniei sale lui Lupașcu Murguleţ, şi Dire- 

gătorulhi și Vatămanului să de Silişte de la în ţin. Cernăuţilor, spre aceea ca 

să fie volnică cu cartea Domniei mele a chiama și a strânge Gmeni streini din 

țera Leșescă saii despre alte părţi de locii și dacă ar veni şi s'ar așeza la acea 

silişte ce mai sus scriem, ori cât de mulţi ar hi, de la Domnia mea vor hi în 

pace de tote dările și angăriile pină în 6 luni, iar după ce se va plini cisla 

cărței, or veni la Domnia mea de se vor tocmi cu rupta, pe om, la Visterie după 

prilejul lor; și din toemela lor nime nu-i va sc6te, necă cu ţara nu vor hi 

amestecați nici la unele, nici bucatele lor pentru alții nu se vor lua. Așij- 

derea mam. ......., Domnia. mea pentru acei omeni străini, ce ar veni 

“pe cartea Domniei mele să dee desetină de stupi și goștină, de oi și de mas- 
cură, din dece bucăţi un leii, iar mai mult să nu 96. lar cine ar ispiti ale face 

i măcar cât puţin val peste cartea Domniei mele, unii ca aceia de mare cârtă 
de la Domnia mea vor fi. Acesta scriem». 
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41.—Uriculă din 7170 (1662) Ghen. 31 de la Eustvatie Dabija V.V. 

«Dat-am cartea Domniei mele slugei nâstre lui Grozav diregătorului de la o 

Siliște a Domniei mele ce se chiamă Țigănești în ținutu Tecuciului pe Bârlad 

și Vătămanului de acolea, prin aceea, că ori câți 6meni vor chiama, din ţera 

Tureâscă, și de la Munteni, sait de la Ungureni, saii fie din ce ţâră vor veni 

şi se vor așeza acolea întracel sat la "Țigănești, de la Domnia mea vor avea 

Slobodie şi vor hi în „pace, și neci un lucru al Domniei mele nu vor lucra, necă 

dajde nu vor da, necă zloți de cap, neci galbeni, necă lei, necă taleri, neti ori, 

neci iliși vor plăti, neci sulgiii, necă unt; de tote dările și angăriile vor în fi 

pace de câte sunt pre alți mişei în țara Domniei mele. Iar dacă se vor. ........ 

(lacună) cum seriem mai sus, de aci îi vom socoti l)omnia mea de vor da cu 

ruptal pe an după puterea lor....> ete. (Convorb. liter. No. pe luna Martie 1884). 

Până .adi, dice d-lă Papadopol-Calimachi, esistă la Țigănești Slobo- 

dia Ungureni. — Vedi și uriculă din 218 Decembre 18 de la Duca V. V. 

— Arch. Stat. Buc. mănăstirea Galata, pach. No. VI. 
  

49. — Uriculi din 2 Noemb. 2. Șerbanu. V.V. de la Munteni vol- 

nicesce pre Egumenu de la Radu-Vodă să iea dijmă de pe moșia Pa- 

raipani : «de la tot omul, veri fie Grec, ori Sirb, ori Ture, veri ţăran 

ai măcar ce fel de om sar fi hrănând şi ar fi ținând bucate pe acea 

moşie a mănăstirei». — Arch. Cred. funciarii rurală, Carton 61). 

Uni altă scopă urmăritii prin Slobodii era rechiamarea în patrie 

a locuitorilor: emigraţi din ea fie din causa răsboieloră, fie în urma 

veri unei fapte criminale. 

43. — Aşa dice bună oră chrisovulă lui Bârnovschi Vodă din 

1629 Mart. 16 (7137): «Și den ce zor hi eșit din țara Domniei 

mele, print”alte ţări, le bogate nevoi saă de nescare-va greșeli, ce vor 

hi greșit, toti să aibă a veni la Siliște la Mugeşti». — Arch. Stat. 

Buc. nănăstirea Tazlaă; pach. No. 8.(1) 

(1) Este scrisii în românesce de diaculă Kiriak. Dăgan e învoită să aducă «orl-ce 6menl va 

chiema elii denti'altă ţâră, din ţ&ra muntenbscă şi den ţera Turcâscă, rusă sai muntână sai 

sirbă, saă şi oameni ce vorii hi cșitii den țara Domniei mele pentralte ţări, de bogaie nevoi 

sai de nescare-va greșele ce vori hi greșită, toti să aibă a veni la silişte la Mugesck. Iar
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44. — Uriculă din 1693 Iuliu 5, scutindii 4 Gmeni ai mănăstirei 

Bârnova, dice că aceia potă fi Gmenă străină veniți dintr'altă țeră saă 

măcară și Gmenă de ţeră şi fostii lipsiți de mult din țeră. — Arch. 

Stat. Bucur. mănăstirea Bârnova, pach. No. 2. | 

lală incă câte-va urice din acestă categorie de slobodii : 

45.—Uriculă din 1661 (7169) Mai 1 de la Stefanii Vodă, dă voie 

lui Iordache Cantacuzino Marele vistiernicii a face slobodie în siliștea 

Lăzeştii (moşia Blăgeștii) «de a aduce 6meni ori de unde și de ori- 

ce limbă : turcâscă, leșescă, ungurâscă, muntenâscă și dintr'alte 

părți». — Arch. Sf. Spiridoni. Iași, Moșia Blageștii. Plicu 4. 

46. — Uriculu de la Duca V.V. 1669 (7177) Febr. 26: 

«Datam cartea Domniei mele rugătorului nostru loan Episcop de Huși și 

dregătorului și vătămanului săi din sat din Cârligani (țin. Fâleiul) spre aceea 

să aibă a chiama Gmeni streini din ţ6ra TPurcescă, și din țera Muntensscă, și din 

țâra Ungurâscă, și din țâra Leșâscă, și din partea, Căzăcescă, fie ce limbă or fi 

şi vor veni de se vor așeza acolo la acel sat, de la Domnia mea să aibă slo- 

bodie în doi ani, și vor fi în pace de dajde, și de zlotă, și de taleri, și de gal- 

beni, și de orţi, și de iliș, și de sulgiii, şi de unt, şi de braniște, şi de alte dări 

și angării, de tote câte sunt pre alți mișei” în ț6ra Domniei mele, n:mic întru 

nimica nu îi va învălui. Așişderea și voi pircălabi de acel ţinut, și vornici de 

Huși, și globnici, şi deşugubinari, și olăcari, şi potvodari întru nimica să nu-i în- 

văluiți, nică să-i globiţi. lar cine îi va învălui peste cartea Domniei mele de 

mare certare va fi de la Domnia mea». — Arch. Stat. Bucuresci, Episc. Huși, 

pach. %5;,.— Actul este în românesce, iscălitii de Vodă şi scris de diaculii 

Esumue. 

47.— Uriculii lui Stefanii Petru V.V. din 1673 Mart. 4, învoieşte mănăstirei 

Cetăţuia, slobodie în siliștea de la Șendreni ce este pe Bârlad. Vodă ordonă 

de la Domnia mea vor hi ertaţi măcară ce greşală voră hi greşitii şi voră ave slobozie ; în 

3 ai (ani) necl ună lucru Doinniei mele nu voră lucra, neci dajde nu voră da, reci iliş, neci 

sulgiă, neci o angarie, câte sunt pre alți mişei al Domniei mele nu vorii da, ci voră hi în 

pace ; aşişderea şi de goștină de mascuri, de desetină de stupi, şi de camână, am lăsată 

Domnia mă sa hie în pace în ceşii 2n! să nu dâe. Pentru aceea şi vol toți starostii. de acelii 

ținută, şi globnici!, şi deşugubinari, şi podvodari, şi olacari să nu-i prădaţi,. necă să-i globiii, 

nec! boi! loră la podvede să nu-i luaţi, nect cail de olac; ci să hie în pace...»
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Dregătorului și Vătămanului de Covurlui să aibă a chiăma șia strânge omeni 

străini din ţera Turcâscă, și din țâra Muntenescă, și despre alte părți, hie ce 
limbă ar hi. lar dacă or veni şi se vor așeza la acea siliște, de la Domnia 

mea vor avea slobodie în 10 ani>. Urmeză apoi scutirile de dări precum mai 

sus. — drch. Stat. Bucur. Schitu Brală ; pach. No. 26. 

48. — 7184 Ghenar 12, 

«Noi Antonie Ruset V.V. b. m. g. z. ete. Datam cartea Domnie mele părin- 
telui și rugatoriului nostru Sf. Sale Sofronie Episcopul de Huși și diregătorului 
și vătămanului săi din siliște din Creţesci ce este pe Lohan, la ținutul Fălciului, 
spre aceea ca să aibă a-și chiema, Gmeni străini de altă țeră, din ţâra Turcescă, 
și din țera Muntenescă, și din țâra Ungurescă, și din țâra Leşescă, și din partea 
Căzăcescă, și despre alte părți, hie ce limbă vor hi, să aibă a veni și a se 
strânge cât de mulți; şi dacă vor veni și se vor așeza la cea siliște ce mai 
sus scriem, de la Domnia mea vor avea slobodie într'un an și vor hi în pace 
de dajde, și de zloți, şi de lei, şi de taleri, şi de galbeni, şi de orți..., şi de 
tote dările și angariile câte sunt pe alţi mișei în ţera Domniei mele....> (ur- 
meză ordinulă la pârcălabi, globnici, deșugubinari, podvodari, olacari și conă- 
cară să nu-i supere nici să-i învăluâscă). — Arch. Stat., Episc. Huşă. 

49.—Uriculă românescii scrisă de Diaculi Danuliă pentru Stefan V.V., din 1673 Apr. li (7181) învoeșce slobodie pe Sagna în ţin. Românului : <«Omeni streini 
dintr'alte ţări, din ţâra Turcescă, și din ţera Leș6scă, și dintr'alte părți, cât de mulţi vor veni». — Arch. Stat. Buc. mănăstirea Galata ; pach. No. 6. 

La 1674 Mart. 8 (7182) Dumitrașcu Cantacuzino V.V., cu chrisovulă săă scristi din lași, de Ursul, a reîntărită privilegiile Slobodiei pe Sagna. 

50. — Cu uriculă din 1681 Apr. 2. Duca V.V. învoesce slobodia de la 'Tătarca a mănăstirei Cetăţuia : «să strângă Omeni străini dintr'alte țări, ori cât de mulți și să-i așeze la Siliștea de la 'Tătarea.> Ti scutesee «de tite pină li se a, umplea cisla cărți, apoi îi vom tocmi Domnia mea de vor da ruptul mai pen- tru îoșorul lor, iar cu iara amestecaţă nu tor hi». — Arch. Stat, Bucur. mă- năstirea Cetățuia ; pach. 3. E 
1. = 

Nu numai prin slobodii de felulă celori de maj susi arătate se popula ţera. Se înființaă saţe și prin descălecără din alte sate născute. Așa amintesce uriculu din 1649 Noembr. 16 cum s atultă Dărmăneșcii a probată lui Vasile Lupu, în pr ocesuli ce a făcută
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acestui sati Manăstirea Păngăraţii, pentru nişte poeni Și curățitură - 
din munte, de la hotarulă Transilvaniei, că acele poene ati fosti 
descălecate de moşii și strămoşii şi părinții locuitoriloră din Dăr- 
măneşci, — Arch. Stat. Bucuvresăă, mănăstirea Pângărațiă ; pach. No. 3, 
doc. 79. | 

5i.—elo Vasilie V.V. Boji..., ete. Adecă saii părit de faţă înaintea Domniei mele 
rugătorii noștri călugării de la sventa mănăstive de la Pângăraţi unde este hra- 
mul Svântului marele mucenie Dimitrie, qu tot satul Dărmanești pentru niște 
poeni și curățături ce sunt în munte mal sus de străji, dicâna rugătorii noștri 
călugări de la Pângăraţi, cum acsle poeni și acele curățături sint pre hotarul 

“sventei mănăstiră și li saă venit în partea lor, când s'aii hoţărât și sai ales 
hotarul și braniști sventei mănăstiri, despre alte hotară ; iar satul Dărmăneştii 
așa ali dat samă înaintea nâstră cum acele poeni și curăţitură le-a făcut și 
le-aă descălecat moșii și strămoșii lor și părinţii lor, fiind acolo de straje, Deci 
Domnia mea și cu tot svatul .nostru am socotit: câte poeni să vor afla făcute 
de moșii lor și părinţii Dârmăneștilor pre hotarul călugărilor, ei să toemască 
cu călugării ori să le vândă cum să vor putea tocmi, oră să-și ia călugării a 
decea din fen, iar altă trâbă să nu aibă a se amesteca, nici a mai lărgi poe- 
nile, nici a curăţi, nici cu dobitâcele ca să nu aibă aintra în acele poeni, nică 
a călca braniștea Sf. mănăstiri să nu mai fie, precum mai sus scriem, nici să 
se mai pîrască de acâste piră nici odată peste cartea Domnie mele.» 

52.— e Miv. Boj. I& Constandin Nicolae V.V. Gspodin „ete. davat gospodmi sie 
povlenie gospodmi Cinstitului și de Dumnedeii inbitoriă Sf. sa părintele Episco- 
pul de la Buzeii Kir Metodie, ca să aibă volnicie cu acâstă carte a, Domniei 
mele să strângă la S-ta mănăstire Menedicul ce-i qic și Vintilă Vodă Sud. Buz, 
şi la moșia Becenii i Fureștii, Gmeni streină după într'alte părți streine câță ar 
pute de mulți, că de vr&me ce Domnia mea am făcut milă pentru rânduiala șfer- 
turilor (ugep'r&pnaop) şi am lăsat să fie pe an numai patru civerturi, după ho- 
tărârea ce aii fost și mal înainte în Domnia ceeal'altă a Domniei mele, fiește 
carele din streini, fără de nici un fel de sfială să veniţi și să vă așezați la 
moșia ce serie mai sus, că de cătră Domnia mea să fiți încredințaţi că veţi 
ave tot felul de milă și tot felul de bună chivernislă, și pururea veţi fi păziți 
cu dreptate și apăraţi le tote alte strâmbătăți şi supărără, și mai multi de cât 4 

civerturi may nu veţi da măcar un ban, nică cu alte cheltueli saiă angării, oră 

de cătră Vistepie, ori de cătră boiarii slujbași sati de către slugile lor, sai de mân- 

eăturile pîrcălabilor și a sîndiilor, nică-decum nu veţi fi supăraţi măcar de un puii 

de găină, făr de numai ce veţi da dajdea vostră la 4 civerturi, ce s'a hotărit să 
a i
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fie pe -an. lar pentru claca stăpânului celui cu moșia, vă veţi tocmi câte qile să-i 
clăcuiţi pe an și la fiește care vreme câte qile să clăcuiţi, dând şi zapis de toc- 
mela la. mâna stăpânului moșiei. Deci dar ori-cari ar năzui să viecu totul în 

pământul țărei la mai sus disa moșie, ori la ce vreme să mârgă la ispravnicul 
judeţului să-și i€ fiește carii peceţi pe a mâna lor făr de bani, și de se va în- 
tâmpla venirea vostră la, vremea, ori-cărui căvert, dând însciințare adevărată la 
boiariă ispravnici, să scie fiește-carele cu bună adeverinţă ca acel civert întru 
carele se va, întâmpla venirea vostră, veţi fi iertați și nesupărați. Incă și la 
celalalt civert viitorii, când este să începeţi a ve da civerturile, după orându- 
iala lor, de 4 ori într'un an, tocmai la sfirșitul civertului veți începe a ve da 
banii. Și mai vârtos că strângendu-vă și așezându-vă cu toții la maj sus disa 
moșie, fiind-că este moșia, sf. sale părintelui Episcopului, să știți că voi veţi 
ave de la Domnia mea mai multă și osebită milă cât alții. Drept aceea porun- 
cim Domnia mea și D-le, ispravice al județului acestuia, să aibi purtare de 
grijă când vor veni de acești omeni cu așezământul lor la moşia ce scrie mai 
sus, fiind streini adevăraţi, fiește-căruia să i se d6 pecete la mâna lui, iar de 
bani la acel ctvert întru care se va întâmpla venirea fiește-căruia nici-decum 
să nu se supere; încă și la acel căvert care va urma după acela, toema la sfâr- 
şitul civeriului să înc6pă a-și da fiește-care banii dajdea lor la 4 civerturi în- 
tr'un an. lar de alt de nimic, măcăr de un oii saii de un paiă de fen supărare 
să n'aibă. Așijderea, să fie apărați, nimic vătaful de plaiă sai plă6șii ameste- 
cându-i în cisla lor, sai la alte cheltueli câte aă plaiurile obieâiii de dati: 
șindilă, șoimu, sărărit și altele, de nici unele supărare de cătră plaiti să n'aibă. 
Icaam pu ren Aa. | | 

Ghen. 28 let 7253» (1745). 
(Din condica Episcopiei Buzăi ; tom. MI, de la: Domenii). 

3 

Nu putemiă aduce aci întrega serie de documente cu referință la 
slobodii şi poslușniăă. Din cele mai susii reproduse, însă putemi cu- 
lege informaţiuni despre situaţiunea ce sc făcea în |eră coloniștilori 
Sirăini aduși ca poslușnici sai prin slobodqii. 

Punctele principale de notată sunt deci următârele : o 
Î. Descălecăvă de curățituri şi poene se puteai face înainte de 

sec. XVI prin chiar locuitorii pămenteni din sate existente. Aceștia 
nu se bucurati de privilegii, ce intra în regula comună a sateloră 
vechi.. O observaţiune importantă de făcuti asupra acestori descă- 
lecări este, că. în ţâra românescă cele se facă de la munte spre
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câmpie, treptată până ce treci și dincolo de Dunăre: pre țărmulă 
dreptă, cu o expansiune care nici până adi nu s'a sleită, In Moldova 
nordică, precum dovedesce documentul Dărmăneştiloră, espansiu- 
nea adică descălicările noue se faci de la Sud spre Nord. Acestă 
observaţiune are valdrea sa faţă cu istoria nâstră etnografică. 

2. Pentru a face o Slobodie, începândă din sec. XVI până la Re- 
guiamentulă Organică, trebuia intervențiunea domnescă formulată 
print”ună chrisovi. 

3. Domnitorul încuraja popularea Slobodiilorii în 3 moduri : 
a). scutindi pe ună numără de ani pe Slobodieni de ori-ce dări Şi 
angării; 4) dându-le o juridieţiune specială, care le garanta mai 
multă pacea și nesupărarea ; €) învoindu-le libertatea deplină de cultă 
şi de limbă. 

4. Regulamentulă întocmită în privinţa controlului vistieriei în 
Slobodii hotăria, în sec. XVII şi XVIII, să se dea fie-căruia colonisti 
ună biletă de identitate cu pecete roșie, pentru ca nu cum-va. vre- 
unulă din birnicii regulaţi ai jărei, să iea ca și colonistii dreptu de 
scutire. 

5. Une-ori Slobodienii se învoia cu Vistieria ce biruri aut să plă- 
lescă, adică se făceaii aşeziiri, rupta. Mai totă-d'auna însă 6 luni, colo- 
niștii erai deplină scutiţi. Chrisovuliă de la Scarlatiă Ghica, 1758 Iulie 25, 
resumă bine situaţiunca ruptașiloră din Slobodii. Dice acestă uricti 
ală Mitrop. din Iaşi, după ce învoesce Mitropolitului Iacob să aducă 
Omeni străini din alte ţări cât de mulți la Siliștea din Sinești, că : 
6 luni întru nimica să nu fie supăraţi pentru bir, iar după ce 
vori trece 6 luni, Sfinţia sa să aibă a-i artta pe isvodii la vistie- 
lie ca să se așeze biruli lori cu rupta și să dea de totă omul 
casariu întruni ani câte 8 lei şi holteiulă câte 4 lei. Și ei să se 
cislu6scă întru sine ca să dea fieșce care după putinţa sa şi ace- 
știa bani să-i dea pe 4 sferturi întruniă ani, adică pe 3 luni ună 
sferti și între dinşii, zlotaşi, Gmeni domnesci, să nu intre, fără nu-! 
mai Vorniculă ce va fi orânduită de la Mitropolie, să aibă a strânge 
banii sfertulului și să-i aducă la Vistierie. Și pentru ca să se cu- 
nOscă acești omeni dintr'altă țeră, să, li se dea și pecetluituri roşii
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pe feţele lori. Insă Vornicelulă acestui satu nici-de-cum să nu pri- 

mescă a se amesteca omenii de ţeră în Omenii aceştia. Indată ce 

ară veni Gmeni sreini -să se aşeze în. acestă silişte, întru acelaşi 

ceasti să înştiințeze Vorniceluli, ca să se pue la tabla Vistieriei ŞI 
să-i dea şi pecetluitii roşu pe faţă. <Și să fie omenii aceştia apă 

rați de tote angăriile câte vori fi pe alți locuitori în era Domniei 

mele. Aşișderea și ispravniculu și alţi slujbaşi ce vori fi orânduiţi. 

la acestă ţinută cu slujbe domnesci să nu aibă a se amesteca în- 

tru aceşti 6meni,. nici a-i judeca, nică a-i globi, ce când voră avea 

vo judecată omeni de aceștia cu omeni de -jeră, să mergă să se, 

judece la: ispravniculă ținutului, iar când voră ave -numai între 

dînşii pricină de judecăţi, îi va judeca Sfinţia sa părintele Mitro- 

politii, osebitii de furtișagi și de morte de omiă, care aceste due pri- 

cini se cuvine a se căuta de Divanulii Domnescii. Drepti aceea 

poruncimi Domnia Mea, D-vostre Ispravnici și alți slujbași ce veţi - 

umbla ori cu ce felă de slujbe și porunci la. acesti ținută de mai 

susii arătatu, pe aceşti Omeni întru nimicii şă nu-i supăraţi ca să- 

și pâtă puria birulu lori și să fie şi pentru slujba sfintei Mitro- 

polii». | i - 
lată privilegii forte mari acordate la Omeni străini în faţa pă- 

minteniloră cari singuri purtau: sarcinile de totă felulă ale ţărei.- 
Și ce sarcini? Numai.singură enumerarea lori te umple de groză! 
lată lista lorii necompletă : Desetină de stupi, Goștină de oi, Go- 
ştină de mascuri, Pogonărită de vie, Vineriti, Cornărită: Camănă, 
Bezmân, Cepărilii, Dajdie de zlotă, de lei, Dajdie de taleri, de gal- 
beni, de Iliș, de Ialoviţa, de Siliște, de Sulgiii, de Boi împărătescă, Cai 
împerătesci, Cai de minzil, Boi de dirvală, Braniște, Podvoade de 
chile, Podvoade de Cameniţă, Dajdie de ceră, de Lupi, Pază de strajă. 
Dajdie de untu, Cai de olaci, De cincă-deci de. parale, De aspri, 
De şlatină, De care împă&rătescă, de Jold, şi de Bile, De ajutorinţă 
și de Şeici, De piei, De fini, De lemne, De cărbuni, De nuele, De 
lucru la curtea domnâscă ete. ete. Da i 

Asemenea scutiri se făceau Şi în trebuinţele apărăr ii. hotarelorii -. jerii. Așa bună-6ră Gheorghe. Ghica la 7166 Oct, 2 7 (1657), cu.



178 25, 
uriculă din “Târgu-Frumosă, Scutesce satulii Birlescii, pentru. că 
la lăsată. de paza hotarului țărei. --- Arch. Stat. Buc. mănăstirea 
Tazlăi, pach. No. 1. — «Numai să aibă a-și plăti cisla loră câtiă 
vorii fi scriși la Vistieria Domniei mele, nici iliș să nu dee, nici 
sulgiă, nici untu, nici ceară, nici lupi, nici o angarie câte sunt pre 
alți mişei în țera Domniei mele, pentru căci Domnia mea i-am lă- 
satu să păzească strajă pe apa Tazlăului celui mare, cum ţin și alte 
străji şi tote să li se ție.....2. . 

Purtându-ne atențiunea asupra organisării Slobodiiloră în scop de 
a mări populaţiunea grei, trebue să recunoscemu, că strămoșii noștri,. 
ori că nu aveai conscijnţa naționalităței, de băgaii în sînulă na- 
țiunei române atâtea numerâse elemente etero-etnice, ori că aveau 
deplină încredere în puterea asimilitâre, naționalizătâre a n&mului 
românescii. Dacă privimi stadiulă -actuali alti populațiunei ro- 

„mâne; resultândă din vechile deseălecări și colonisări, ne convin- 
gemă, că întemeiată era încrederea străbună în puterea de asimilare 
etnică, Şi astădi avemii neîndoidse urme de Slobodii din sec. XVI 
şi XVII, ba chiar -și XVIII. Sunt slobodii dise Slobodia Ruşiloră, 
Slobodia Ungurilorii, Slobodia Sirbilorii ete. Nimică, în satele unde 
ati. fosti asemenea slohodii, nu mai justifică originea vechilorii eo- 
loniști. Ei grăescii numai limba românâscă și ai obiceiurile româ- 
nesci. Recunoscemu că singurele Slobodii cari at fosti mai greă 
de asimilată ati fosti cele eterodoxe. Cu tote acestea mai tote ve. 
chile colonisări de Unguri din judeţulii Fălciă s'ati romanisati pe 
de deplină. Insuși Dimitrie Cantemiră recunâsce acesta dicendi : 
«Qui e Polonia in mediam Moldaviam ivânslati fuerc, longo tem- 
poris tractu patriae linguae obliti, Moldavicam recepere.> (1) Numai 

„propaganda maghiară, întreţinută de câţi-va ani în Moldova, a mai 
“dusă limbă ungurescă prin satele catolice din judeţulă Fălciiă. 

Bună lecțiune ne dă studiul vechilori nâstre instituțiuni pen- 
iru conducerea viitorelori n6stre interese economice și naţionale. 
O direcțiune explicabilă, dar nu justificată, a adusă înscrierea în 

(1) Descriptio Moldaviae, ed. Acad, 1872, pag. 122, $
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Constituţiunea nostră a prohibiţiunei nouelorii colonisări. După mine 

acestă absolută prohibiţiune este în paguba nâstră națională şi eco- 

nomică. Dacă Slobodiile, atâtii de numerose şi privilegiate din tre- 

cută, nau daunatii naţionalităței române, atunci pre când consciinţa 

naţionalităţii nici nu era prea desvoltată între Români, de ce ne- 

ami teme noi astădi de a întări era, mărindu-i populaţiunea priu 

elemente noue asimilabile ? 

Cestiunea merită, în toti casulii, atențiunea economiștilorit noştri. 

Ceea ce va trebui să se facă pentru ca polietuia să producă mono- 

etnia românescă, este trâbă de studiii mai îndelungat. Afirmă însă, 

din esemplulii eloquentă alti trecutului, că lucru e posibili : împă- 

carea unităţii naţionale cu amestecul de sânge etero-etnică. P6te 

că în interesulu culturei şi ali vitalitătei naţionale, lucrulă este chiar 

imperiosă reclamatii. Deci Caveant Consules ! 
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