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Il. 

DIN RAPOARTELE CAPUCHEHAIELEI 

MUNTENE SUPT ALEXANDRU-VODĂ GHICA. 

| 1143. Vo!, XI. 4



La vre-o două ceasuri de Bucureşti e castelul din Paşcani, 
în mijlocul unuia din cele mai frumoase parcuri din ţară. Și 
clădirea şi această frumuseţă de parc își datoresc ființa lui 
Alexandru Dimitrie Ghica (născut la 1-iă Mai 1796) !, cel 
d'intăii Domn al Ţerii-Romăneşti după Regulamentul Or. 
ganic, Domn pe viață, dar a cărui stăpînire, începută la 
1834, a fost întreruptă prin mazilia din 1841. Stăpînul Paș- 
canilor s'a mai întors în țară, supt Știrbei-Vodă, care L-a silit 
să plece. Dar peste cițiva ani, în 1856, el înlocuia, în cali- 
tate de Caimacam numai, pe Știrbei. După o cîrmuire de 
citeva luni de zile, el făcea loc în 1858 celor trei boieri cari 
trebuiaii să supravegheze alegerea unui noii Domn, care a 
fost Alexandru loan Ii Cuza. Ghica, acuma un bătrin foarte 
obosit, a mai văzut şi Domnia lui Carol Li, murind abia 
în 1862. O stampă, din care am găsit un exemplar în ar- 
hondaricul de la Căldărușani, înfățișează strălucitul său alaiu 
funebru. Cu această pompă mare a fost el dus la necropola 
ghiculească a Pantelimonului, unde se odihnește supt un urieş 
monument de marmură, cu inscripţia francesă. 

La Pașcani se păstrează sabia de onoare. biuroul, sfeșni- 

cele dăruite de Sultan, caleașca de ceremonie, aurită, biblio- 

teca, culegerea de portrete şi tablouri ale lui Alexandru- 
Vodă. Din corespondenţa lui, împrăştiată poate într'o mică 
parte, distrusă în partea cea mai mare, nu se mai află decit 

prea puţin în reședința de vară de odinioară. În Archivele 

Statului se găsesc, firește, în multe dosare, actele de admi- 

1 V. Annuaire «de la principauli de Valachie, Boukarest, 1842, Imprimerie 

de la Cour de Fr. Walbaum. 
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nistraţie, însă aici e vorba de corespondenţa intimă, perso- 

nală, secretă. 

Am putut culege numai unele programe, cataloage și hirtii 

şcolare, care se daii în Apendicele la memoriul miei despre 

«Viaţa și Domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei», în Analele 

Academiei Romiîne. Mai sînt apoi o sumă de caieţele care 

cuprind adresele, îmbielşugat iscălite, pe care deosebite orașe 

ale ţerii le-au trimes lui Alexandru Ghica în 1856, ciad el 

lua Căimăcămia oarecum ca represintant al ideilor de liber- 

tate, de reformă îndrăzneață, de Unire a principatelor. În 

acelaşi Apendice tipăresc, ca probă, una din ele (de almin- 

terea numai iscăliturile se deosebesc, textul fiind stereotip). 

Cea mai însemnată descoperire a fost însă, de sigur, aceia 

a unor scrisori greceşti, pe hirtii lungăreţe, în care am re- 

cunoscut Îndată rapoarte ale capuchehaielei din Constanti- 

nopol. Una, cea d'intăiii, era scrisă de însuşi acest agent pe 

lingă Poartă, care era Nicolae Aristarchi, iar celelalte sînt 

copiate mai îngrijit de secretariul acestuia. 

x . 

Astfel de rapoarte sînt aproape un zica. Unul, din 

vremea lui Șerban Cantacuzino, scris în romăneşte, mi-a fost 

comunicat de d. Nerva Hodoș, şi ela fost publicat în vol. III 

din aceste Sfud:7 și documente, pp. 96-7. Nu-mi aduc aminte 

acum de altul. 

Aristarchi era, cred, fiul cel mai mare al lui Stavrachi 

Aristarchi, Mare-Dragoman al Porții în 1821, Armeau de 

obiîrşie şi pretins coboritor al lui loan Tzimiskes, Împăratul 

bizantin de viță armenească. Stavrachi fusese bancherul lui 

Scarlat-Vodă Callimachi, apoi represintantul lui la Constan- 

tinopol, fiind onorat cu titlul de Postelnic al Moldovei. Dra- 

gomania lui a ţinut puţină vreme, în mijlocul prigonirilor, 

surgunurilor și uciderilor aduse de Eterie. La urmă, şi el 

avu soarta atitor fruntași ai Grecilor din Împărăţie. În April 

-era trimes la Boli, și aici îl ucideai pe furiş, cînd se întorcea 

sara de la un ospăț al Paşei de acolo:: 

Grecii erai deprinși a nu se teme însă de un sfirșit ca 

acesta. Fiul lui Aristarchi fusese cu tatăl său acolo în Asia. 
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După ce se liniştiră lucrurile, el putu să se întoarcă la Con- 

stantinopaol, și aici, dacă n'a ajuns nici-odată în locul de mare 

cinste și primejdie al tatălui săi; a fost măcar capuchehaie 

al Alteţei Sale din București, și supt Alexandru Ghica (poate 

chiar supt. Grigore Ghica, înnaintașul și fratele acestuia, căci 

îl pomenește), şi supt Bibescu (1842-38), și supt Ştirbei chiar, 

pănă la sfirşitul stăpinirii acestuia !. La 1842 el purta titiul 

de Logofăt-Mare, baş-capuchehaie, şi era împodobit de Turci 

cu 0 decorație saă un 77șam, ca unul ce fusese în 1835 

Dragomanul lui Ahmed.-Fevzi-Pașa, trimes în principate, și 

apoi al Palatului. Situaţia de capuchehaie după 1834 o că- 

pătase el prin numire de-a dreptul din partea Porții. Şi gi- 

nerele lui Aristarchi era întrebuințat la Agenţia munteană 

din Constantinopol 2. Ruşii îl priviai ca pe un om credincios, 

«destul de isteț pentru intrigi, dar foarte puţin deprins în afaceri»?. 

Rapoartele lui Aristarchi privesc deosebite feluri de su. 

biecte. Cea mai însemnată, și mai pe larg expusă, e însă 

chestia tarifei vamale ce trebuia să se aplice după Regula: 

mentul Organic negustorilor cari veniaii în Turcia propriu 

zisă cu mărfuri din "Ţara-Romănească. Rominii din princi- 

pate, ca supuși ai Sultanului, răspundeai dreptul de 3%. 

N'a fost grei să se capete deci o hotărîre în acest sens 

pentru «negustorii munteni», 

Dar acum negoțul Ţerii-Roimăneşti era cu mult mai crescut 

şi, odată cu avintul săă din anii de pe urmă, el căpătase 

şi alţi mijlocitori decît Turcii, Lazii, Armenii, Grecii supuși 

turcești de odinioară. Pe ruinele cetății turcești Brăila se 

ridicase biserica Sf. Mihail, după numele Marelui-Duce Mi- 

hail, și un întreg oraș de negot. Greci, din noul regat ai 

Greciei, pe lingă Greci din Turcia, Italieni şi alți Apuseni 

se așezaseră aci. Griul romănesc era dus pe corăbii ale 

multor neamuri, care trebuiai să plătească după tratate 5%0. 

1 Cf. Acte şi fragmente, Il, p. 637, n 1; Epaminonda I. Stamatiade, Bio- 

grafiile Marilor-Dragomani.. Greci, trad, de C. Erbiceanu, București, 1898, 

pp. 105-8; Annuuire de [a principaute de Valachie, p. 168. 

“ Hurmuzaki, X, p. 652. 

3 Jbid,, Supl. 1%, p. 462, n0 COCXV.
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Pentru a se da amănunte, Anuariul Statului din 1842 scrie 

astfel despre portul brăilean. cu care se mîndriă şi din care 

se îmbogăţia acum țara: «Brăila a ajuns debușeul de căpe- 

tenie al negoțului muntean cu străinătatea. În timpul cel 

bun al anului, portul e plin de corăbii turceşti, grecești, 

austriace, sarde, francese, englese şi ruseşti, care vin să în- 

carce tot felul de produse muntene, pe care le transportă 

la Constantinopol, Genova, Marsilia și alte porturi din Me- 

diterana ; cîteva încărcături s'ai expediat chiar de-a dreptul 

în Anglia. E de observat însă că pavilioanele prusian, danes, 

suedes şi hanseatic n'ai apărut încă la Brăila.» 

În 1840, statistica oficială dă următoarele cifre pentru 

mişcarea portului Brăilei: 

321 de corăbii turcești duc 2.500.000 de kgr. griii, 3.500.090 

porumb și 10.500.000 orz. Cu 197 de corăbii grecești pleacă 

din aceleaşi producte: 15.000.000, 4.000.000, 5.000.000, deci 

cu o treime mai mult. În al treilea rînd vin corăbii sarde, 

48, cu care se exportă: 3.500.000 kgr. grîu, 2.000.000 po- 

rumb, pe cînd 39 de corăbii rusești duc numai 2.600.000 

şi mai puțin de 1.000.000 din aceste articole, la care se 

adaugă însă 1.300.000 orz. Austriacii stai cam tot așa: 

32 de corăbii, 2.300.000 kgr. griii, 1.100.000 porumb. Pe 

atunci mai era încă un guvern engles al Insulelor lonice: 7 

corăbii grecești din aceste insule duc vre-un 1.000.000 de kgr. 

grîne de tot felul. Urmează 7 corăbii cu pavilion romănesc, 

cu 170.000 kgr. grîi, 195.000 porumb, 50.000 orz, — cum 

se vede, foarte puțin, şi, la capăt, 5 corăbii napoletane, 3 

englese, cîte una din Franţa și din insula Samos, cu ni- 

mica toată. Englesii ieaii şi sămînţă de in, Francesii mai 

mult săi, cerut şi de Turci, Greci, Ruşi, pe cînd Austria 

cere biuișor lina din țară!. 

Deci grija lui Aristarchi era să capete vama de 300 pentru 

1 Pp, 124, 130-1. Cf. Mică geografie a Daciei, Moldaviei şi a Jiri Ro- 

mânești, prelucrată de Pitariu V. Pepescu-Scriban, elev Academii Mihailene, 

Eşii în tipografia Albinei, 1838 și Geografia Țării Rumineti, alcătuită de 

Serdarul Scarlat Timpeanul, tipografia Pitarului C. Pencovici. Bucureşti, 1840. 
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orice negustor ar aduce produse muntene. Și vedem din ra- 

poartele sale că mijloacele pe care le întrebuințează el, în 

1835, era întocmai cele vechi: «cădere la picioarele puter- 

niciior», dare de sinete în mîna lor, rugăciuni de a ocroti 

pe «Vlah.beiul»>. Astfel se ajunse la ţintă, cu ajutorul lui Reis- 
Efendi mai ales. 

Iarăşi de aici se vede că Turcii nu se sfiau a cere și după 

Regulamentul Organic tributul în chip neregulat. Domnul 

Moldovei, Mihai Sturdza, se pleacă înnaintea abusului, Ghica 

trebuie să-l urmeze. Numai pe încetul rinduiala impusă de 

Ruşi se introduce în legăturile noastre bănești cu suzeranul. 

Și de sigur că Bibescu, în administrația căruia, spune urmașul 

săi Știrbei, Turcii nu s'au amestecat mai de loc, a avut no- 

rocul unor legături cu totul altele decit acelea care țineau 

în umilință pe cel d'intăii Domn regulamentar. 

[1.) | (1 ] 

  

Eiievtorare pot adbsvra, Prea-nobilul miei Domn, 

"Eni 105 zapovros 05Băv veth- Deocamdată n'am nici-un 

repov zepieprov €/ouav vrebfev subiect noii de scris Innăl- 

Bă vă vpătm Tâ bet 7mjs zepi țimii Tale, spre știința ei, 

tdeay ns, ei pin Gr mpă Tptâv decit că acum trei zile sa 

Tuepây anepasiodn wa” bbr- hotărît, după înnaltă po- 

Niv Gnorzijy Sara vă 6o- runcă împărătească, ca să 

dos ri, posorxi, zpeofsia, BExa se dea legaţiei rusești zece 

“uuddes mobpeta, Et 460 mii de pungi, tot în sama 

zâv Operdoptvoy ăzotruuozwy, despăgubirilor datorite : pen- 

zepi 0 wa Eptvero Exloruos tru care s'a făcut și o co- 
xowozottjos 24 uâpoos rod P. municare oficială din par- 
"Exp. pac ri p. zpeobeta. tea lui Reis-Efendi al nostru ?. f 

ambasadei rusești. 

ME zpirry ebxatpiay zapa- Cu cel d'intăii prilej mă 

1 Data rapuarielor se vede din aceia că într'unul din ele se vorbeşte de 

moartea Împăratului Francisc al II-lea,
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xaă vă pă STOhGOW Ey Ey 

ptorijptov mepi mob rehwviov ete 

petec ne, nepi re rod M : Ila- 

oăy pas xai iv bb. Ilâpray, 

Îlă vă Tod pa Tori, 

Kohoy voi mp6opopoy eivat 

vă “ppod, vw Erupiwrj mepi re 

rod K.-năm xai “P. "Exp. pas, 
mat tâarEpobe nepi Tobrav eb- 

Xapisrmpiove [obxădsc rs. 
Etc oc vă Curi %ai md pt 

pri râv, dă rijy zehetav văra- 

&v ns hay : ropipas, xador! 

6 xovpepx: dborpozrat nai Raln- 

rau (sic) înv îvăEyeraL vă %ALv0- 
nopij sic 7 vă Go, rehoc eis 
cv zapioav, BEXoy vă uatprho- 

verx ri] ERiTIL:nowV T6Y KpAY- 

părov eră rob Gobhov rus. 

M' Gov Grv wâypt mode Berw- 
wet Zpeow wa mpoopiay eis 

riy mehelov GnonepăTroaty Xa 

dveoGbvsw adrijs, oroxălopat 

Gus 6 8o5hos cms dr up ob 
ăpyitopav 

mpovuaretay, vă ui) Gshijom vă 

WAS GpYOnopIIs dă vă mai 

305 varpby 43 v adEijsm 190 
Tip TâV TO TOV, Tiy 6- 

moiav 1j8x noi ziuii, eivat nohhă 

perpla. Kai îrev 1a0op0w06 îv 

edu ns vă Xăâm shoes fân 

noi rapipa pac, râre ol Eu mopot 

Tijv mepi robrob 

p.ac %ai. oi Spzopevâuevot uă Tijy 

  

rog să mi se trimeată un 

dar de mulțămită pentru 

vamă, către regelele (spri- 

jinitorii) Înnălțimii Tale, și 
pentru M..Paşa al nostru și 

pentru Înnalta Poartă, ca să 

li-l fac present. 
E bine și folositor să scrii 

Măria Ta, dacă socoți de 

cuviință, lui Chehaia-bei și 

lui Reis-Efendi al nostru și 

mulțămiri mai deosebite pen- 
tru aceasta. 

În care scrisori să cei Înnăl- 

țimea Ta și ajutorul lor pen- 

tru orînduirea definitivă a 

tarifei muntene, de oare ce 

vameşul se lasă grei și... 

de unde se poate să facă 

inovaţie, ca să dea capăt 

tarifei, vrînd să desbată pre- 

ţuirea lucrurilor cu mine, ro- 

bul Înnălțimii Tale. Cu toate 

că pănă acum arată aplecare 

şi disposiţie pentru definitiva 

miîntuire şi îndreptare [a afa- 

cerii], totuși robul Înnălțimii 

Tale se teme ca nu cumva, 

cînd vom începe negociaţii 

în această privință, să nu 

vrea să ne zăbovească, pen- 

tru ca să dea prilej și să 

crească și prețuirea lucruri- 

lor, care preţuire e acum 

foarte cumpătată. Și, cînd 

voii aduce lucrurile acolo, 

prin rugăciunile Măriei Tale, 

  

=
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Bhayiay Bshooy zhnpâvq oye- 
ddv 0bo et Ex. 

[2.] 

“O ăpperedvrie 2âfAosav Ext 
Sijuos npăs Tobe îu.n6pobe nai 

sonâtrooe ri zepi Ehagrob 

rehoyio» Ex5oetoay Baoy 
Diqkiy aposraţiy, mai d 
ans rod aapehtâvros tihxadt 
prvos dptav vă hau ps 

30J0 Ex ră Ennpov. "ADP s- 

medi, ot Bhoyov Euzopo ei- 
XO0v wi Îjvodooias peră rob 

re)wyeinv zpirepov, 28 bv b- 

Tipyooaw 10 &voxohau rivee 

werath râv, 6 0odhoc TIS 4 

ravivouat vă xaddpoo abrăs, 

19 obro Toi hotzod îv' ebyâv 
Trjs BEhouev Îjovyăoz xară 
TodTov, Crdr itsbpe mo fz0- 

opobpntov Bros ms Gr măvrore 
Tă Tolobta sis râs pus Toy 
Epoboi rwvas nepizhoxăs, alatvec 

uahbovrat ebuâhwe, Bray Ti B- 

os 105 Oa eivat orepei. 

[3.] az. 

En rây zpohafivroy razet- 

VO panpătny ob ETIJpopo- 
pifm ră 0:07. bios cms Ev 
obyâvs! răs dvoxohias tâc ăzst-   

ca să iea sfirşit și tarifa 

noastră, atunci negustorii 

noștri și cei ce fac negoț 

cu  Ţara-Romănească vor 

plăti aproape două la sută, 

[2.j 

Marele-Vameș a declarat 

oficial negustorilor și sudi- 

ților [noștri] porunca împă- 

rătească ce s'a dat cu pri- 

vire la vama munteană, şi de 

la I-iă a trecutei luni ZIil- 

cade aii început să iea 30%) - 

de la negustori. Dar, pentru 

că negustorii munteni aveai 

şi datorii de mai înnainte 

către Vamă, din care vin 

unele greutăţi între noi, robul 

Înnălțimii Tale începsă le des. 

lușesc, şi astfel de-acuma, 

prin rugăciunile Înnălțimiă 

Tale, ue vom odihoi în pri- 

vința aceasta; căci Înnălțimea 

Ta ştii că totdeauna astfel de 

lucruri ai unele încurcături 

la început, care se desfac 

ușor, cînd temeiul întregii 

situații e solid. 

[3.] riă. 

Din scrisorile mele supuse 

de mai înnainte a aflat În- 

nălțimea Ta pe scurt greu- 

tăţile cele nesfîrșite și încur-
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pobe 10 rohozhOxObe T0b Ta- 

doviov, nai zobs xarafnBevras 

ă-âvas zapă rod Bobhob TIS 

eis Ti îtorzovbumnaw TATA. 

Tă zpâpu T0dT0, ehubveorare 

poo obh&vra, Btowoppobăv 2 

ri) tvrobba duurplig rob bbobe 

me ăXhoG mos, Xa dtevep- 

“rjpăv ex. roie "vostais 64oss, 

3ăv tbzwpeiro zhtoy 5 Enw- 

pes maps Tv r6z0y, Xa & 

popite. îi bbmhârms îns E 

ây vă ysipas Tis Tpoerâo- 

vro mda DY. Gpropâvy!: 6 

ox6nos rijs by. ns xi 6 eţi 

rodrov râre uâţas Grpby ÎjTov 

dă vă ovorqdg mb Ghaytrdy 

2umâptov uă Grepeăv Beto, 

ad pă Tijy Gmattovutyny ele 

roy cânov aiofavririy mrEhatov, 

2 etc wârry ămefrjoav ot 

mere fpiâv îrțâvec, Xadort, oc 

“wopitar, dv &psvero Barnes 

meţi 705 venzod vic Bhayias 

2umoţiov, XNă pepth Tâ% Sp 

zâpov Ghipov, tai Spedăy Tay- 

rânas ăvoeshhs sis Tv 20- 

Opri Eheoepiav zod anod 

îuzopiov, vad oi uăv Eu 

mopebâuevot Bhăyot 6hirot, tă 

38 Ghoyrnbv Ewmâptov 70hb, 

îm mod 6noto» Bă vă m Î 

ănbpaots. Tobrov obros EX6v- 

moov, Î bb. Îlâpra 22 6 svradda, 

ăpyurehovns xară Bixatov X6'ov 

âvbiorayro eis ră map 1pây 

mpobahâpeva, EmipEvovres sic 

  

  

cate ale Vămii şi munca ce 

am cheltuit pentru împăca- 

rea lor. Această afacere, 

Înnălţimea Ta, alcătuită în pe- 

trecerea de aici a Înnălțimii 

Tale în alt chip şi condusă 

pe basele cunoscute, nu se 

mai vedea a fi folositoare 

țerii, precum ştie Înnătțimea 

Ta din poruncile prea-în- 

nalte ce sau dat atunci în 

mînite Înnălţimii Tale: scopul 

Înnălțimii Tale şi lupta cea 

mare ce se dădea atunci în 

această privinţă era: să se 

aşeze negoţul muntean pe o 

temelie solidă şi cu folosul 

simțit pe care-l cerea țara, 

dar silinţile noastre de atunci 

ai ieşit în zădar, de oare ce, 

cum ştie Înnălțimea Ta, nu 

s'a făcut orînduială pentru 

comerţul naţional al Ţerii- 

Romănesti, ci una specială 

pentru negustorii munteni, 

şi în general aproape fâră 

folos pentru libertatea co- 

merțului romănesc, ce se 

doria, căci puțini sînt Mun- 

tenii negustori, iar negoțul 

muntean e mare, și cu pri- 

vire la acesta trebuia să se 

facă declaraţia. Așa fiind 

lucrul, înnalta Poartă şi Ma- 

rele-Vameş de acolea cu 

dreptate s'aii împotrivit la 

propunerile noastre, stăruind 
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7ă vă napahaubdvosiv Ex Tod 

Ghagiuod Tpăipatag, WeTApe- 
pontynv zapă sovBizy al pa 

jinâwy val neparhidov Eyre 

roig Exar6y, be eiBiorar, xaBdâc 

ol. zapehăpiavey 6 Gpyurehw- 

vs Extore p&ypi tobe mar 

- aDTăy 10 TpOnov Bou vs Ti 

zpoevăobeio zaț. rodTov Gno- 

poet, wa, u GĂov Or EX Tv 

ev n6pov poborentwlss vai Bhă- 

ot idsandâvrec map Tâv ad- 
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în părerea că trebuie să se 

iea de la negoțul muntean 

care sar face de sudiți și 

raiale şi Verazl? (privilegiați) 

50/09, cum era obiceiul, pre- 

cum a şi luat Marele-Vameş 

de atunci și pănă acum în 

acest chip, după declaraţia 

ce a ieșit în această privinţă, 

şi, cu toate că pustermenzi 

şi Muntenii cari s'aă recu- 

noscut de către asociaţii lor 

de aici, unii ai plătit 5%, 
iar alţii aii dat numai acont, 

după sfatul miei, totuşi n'aii 

putut să împiedece cererea 

Marelui-Vameş ; ei şi-au luat 

refugiul la Misiunile lor ca 

să sprijine interesul lor şi 

să plătească numai 30%, 

dar: Misiunile, pentru că se 

dăduse atunci chiar no- 

te cu privire la aceasta, 

n'ai putut să folosească ceva 

în această privință, ca unele 

ce n'aveai nici-un pretext 

și nici-un drept. Robul Măriei 

Tale, văzind pe de o parte 

destulele silințe ale acestor 

negustori, care nu avuse nici- 

un efect real, cit privește 

vama, şi, de alta, văzind că 

nici-un fo:os nu va veni țerii, 

a crezut că trebuie să ajungă 

la silinți cum trebuie, şi, 

întrebuințind orice mijloc 

de folos pentru a îndrepta



12 RAPOARTELE OAPUCHEHAIELEI MUNTENE 

vă waropBbao Exotyos ua Xa! 

3 fct rd pâna T0dT0, EpO- 

drtfeon tăia mod by. M. II. 

"Broâ: pas, nai. Eetta WATEțV- 

ov pă pbpiooe Tporove mp 

zăv mda: Keyorpănegrv, 65- 

me 7 Gppije dwrăzews pet 

2muavijs, Beopâv Ti TO04TT)V 

aioBavrorărav rob rehuwviab 

xpehetny, mal, pe Boy det 20- 

oadoe 1â ovedstta dr “1 v6- 

xabev atena rîjs bbnhăentos 

ms îjov roabrn 1 ET Tot- 

abrae Găoeu, mai hădos &f6- 

vero, 3tv 9vv6qy vă răy zetoo, 

avazipofihhovra, Thy zetpoy 

Cmpinv mob Aefherlov, Xa mpăs 

zvăekwv cîjs orafepăcnovâoeos 

mov BE vă pot Extorpeva 

oi my Xpeooriiy Tâv 55.000 

possiuv &uohoțiav Tijy Eyexa, 

nodtov Sofetoay, Nav pot Gri 

etvot mpornrăpa | 705 Ac6- 

Meriov bpEhea mb ri) tâtat- 

zâpaw. “O dodhoe ns, GERO 

zovadeyy Entuovijv, ob pu6voy d8y 

20601 ziy Guohoriaty, be ua 

mi mpozparpov, AMN Exeo, sie 

mode m6d%s 100, TApAXIĂAY 

Gepuâs Ti Exhap: rob sie To 

vă obama eis mă TApI- 

mdjoete pob, ad vă delig ed- 

onhaŢyviav eis 7o5c RATOLRODS 

zis Bhoyias, xi. xpooraoiay 

mpăe răv Bhăyzemy, darts (iso- 

pei mă pâvoy Eperay.a Xa TIp05- 

mânmv 10b Tijy Zhou: To, 

    

temeinic și cum se cade 

această afacere, am pus la 

cale întiiă cu M..P.Efendi al 

nostru și apoi am alergat 

în fel de chipuri la prea- 

strălucitul Chehaia-bei, care 

de la început se împotrivia 

cu statornicie, țiind în samă 

atita folos foarte simţit al 

vămii, şi, cu toate că în multe 

feluri i-am arătat că cererea 

de la început a Înnălțimii 

“Tale era aceasta și pe aceste 

base, şi s'a făcut greșală, 

m'am putut să-l încredințez, 

căci îmi aducea înnainte 

foarte marea pagubă a De- 

vletului, Și, ca să-mi arăte 

cît e de statornică hotărtrea 

lui, a vrut să-mi dea înnapoi 

şi sinetul de 55.000 de lei 

ce-i dasem pentru aceasta, 

spuindu-mi că e mai pre 

sus folosul Devletului decit 

al lui în deosebi. Robul În. 

nălțimii “Tale, văzind atita 

statornicie, nu numai că na 

primit sinetul, cum am Scris 

şi mai înnainte Înnălțimii 

Tale, ci a căzut la picioa- 

rele lui, rugîndu-l cu căldură 

pe Strălucirea Lui ca să se în- 

voiască la rugăciunile mele 

şi să arăte mila sa față de lo- 

cuitorii . Ţerii-Romănești şi 

ocrotirea-i faţă de beiul mun- 

tean, care privește ca singur 
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razim și ocrotitor al săă pe 

Strălucirea Sa. Și, după cîte- 

va zile, împrumutînd banii, 

am venit anume la Strălu- 

cirea Sa şi am plătit cu multă 
osteneală sinetul, făgăduin- 

duii dovezi mai bune de re- 

cunoștință din partea Înnăl- 
ţimii Tale după sfîrșitul 

acestei afaceri. Am alergat 

la fostul Mare-Vameș Salih- 

bei, om uşor de înriurit și 

prieten al miei, pe care Lam 

şi înduplecat să lucreze îm- 

preună cu mine şi să făptuia- 

scă pe furiş ce trebuie pentru 

ușurința lucrului. Dar pe 

neașteptate a fost mazilit şi 

în locul lui a venit Tahir.bei, 

om şiret și greii de convins, 

şi, pe lîngă aceasta, și obser- 

vator exact pentru folosul 

Vămii; care îndată după stră- 

mutarea sa a adus cele mai 

mari greutăţi, după voia lui - 

Chehaia-bei. Între acestea, 

am căpătat ca aliat pe prea- 

vestitul Reis-Efendi al nostru 

care cu adevărat m'a ajutat 

foarte mult. Văzînd din toate 

părţile robul Înnălțimii Tale 

greutăți neînvinse și că la 

urma urmei şi presenturile 

ce am făcut sînt pierdute, şi 

judecînd că în acest chip 

negoțul muntean nu va că- 

păta orinduirea cerută, am



14 RAPOARTELE CAPUCHEHAIELEI MUNTENE 

au6Tarov rd VĂ ĂWOHEY pr păY 

va Bostav, ră GăTi4 i T0Î 

mpoarăzov pas NI. II. "Erpevăt 

pac, Come EvExpwe Vă Db'(HI- 

ras0) ei zodro 1, bb. il 6pra, 

e pEpoc Gva[6W.8Vov ste Exsivo 

md uworâpioy, %% 1 byqh6Tns 

zoo vă Btevby Tby 70yp: 

fasusa vas. Eidov ENOS Ti- 

mov 6 Sodhoc ris Br dNos 

mea etvar dBbvazov vă eboâwdi) 

mă pâna. Todo, XA. 3nopâoe 

2Boday vă xăpe Ti) urApAV 

zabery Boolay, Wată th îpume- 

prxĂat6uavoy oqpeiouz 7 

mpooneobv pă ET 6vove TApI- 

ijoete zpos TbV Keyomonenv, 

zdv wanbpooa rEhoc Tău 

vă îvâbop is Tă vă "161 1 

papă) aste pod, B0syâpsvos 

Go mb eop. bios Tis etva! 

2Enprnu&vyov ciq ră vebuAară TOD, 

od Bou Bu maybe Bee ed- 

vopovi, ai BEhet Bzruyb Ev 

dettec rs pevdhns ed[Vo.0- 

sbyns TnS mpooeveâv ti) = 

ap: mob mai pestii, pb 

vena rObTOD Gy.0XOŢIAV: TOLODTO- 

TpOnwS mpoosveydsic mpăs Eva. 

Zumaroy râbv horâv Yatbp(woa. 

iv ovxarăbsoiy TV, voi, Tpă 

măynoy măv &văot: “P: "Rp: 
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sie mă movâbht riy Exeo ua 

oiov djdeXov cp6Rov, pă rovab- 

zac Băose, îbore DEheL uzi 

ce aiâvac otepeă 1 duetă- 

socotit că trebuie înnainte 

de toate să facem un mic 

dar, cu sfatul şi al sprijini- 

torului nostru M..P..Efendi 

al nostru, care a judecat că 

trebuie să se amestece în 

aceasta și înnalta Poartă, ca 

o materie ce priveşte acel 

ministeriii, şi Înnălțimea Ta 

să stăruie pe lingă Măria Sa 

Împăratul. A văzut la urma 

urmelor robul Înnălțimii Tale 

căalteum e cu neputinţă să se 

ducă la bun capăt acest lucru, 

şi prin urmare am fost silit 

să fac acest mic dar, după 

insemnarea ce închid aice, 

şi, căzind cu rugăciuni sta- 

tornice la Chehaia-bei, l-am 

adus la urmă să facă a se 

îndeplini rugăciunea mea, 

făgăduind eii că Înălţimea 

Ta este legată de sfaturile lui 

şi că neapărat va fi recu- 

noscătoare şi va arăta do: 

vezi ale marii ei recunoştinţi, 

oferind Strălucirii Sale și 

sinetul miei pentru aceasta. 

Tot aşa oferind fiecăruia din 

ceilalți, am căpătat ajutorul 

lor, şi mai ales pe al prea- 

strălucitului Reis-Ffendi al 

nostru, care şi însuşi a pus 

şi în scris raportul său, în 

ce chip am vrut ei, cu ast- 

fel de base, încît pe veci va 

răminea solidă și neschim-  
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bată şi stăpinitoare această 

hotăriîre, pe care o va vedea 

și Înnălțimea Ta în copie, în- 

chisă aice, a tescherelei, tri- 

measă după obiceii la pi: 

cioarele împărăteşti. Ceia ce 

făcîndu-se, s'a dat fără ză- 

bavă și buzuruldiă (poruncă) 

desăvirşită a Înnaltei Porţi, 

către Marele-Vameș, a cărui 

copie e cuprinsă în această 

scrisoare, poruncind să se 

ție această poruncă împără- 

tească neschimbată şi nepre- 

făcută, precum şi un firman 

de înştiinţare către mie prea- 

binevoitoarea Înnălțimea Ta, 

care e închis şi el aici. Din 

care acte ce s'ai trimes va 

fi înştiinţată Înnălțimea Ta 

despre îndeplinirea definitivă 

și trăinicia lucrului. Pe lingă 

aceasta, se mai dai şi fir. 

mane cu asemenea scop la 

toate părţile Rumeliei şi Ana- 

toliei, pentru ştiinţa vame- 

şilor şi a celor ce fac negoţ, 

precum de asemenea se vor 

da la Misiuni și note 

pentru aceasta, cuprinzind a- 

ceastă poruncă împărătească, 

împreună cu îngrijirile ce- 

rute. far către ambasada ru- 

sească sa dat în mînă şi 

solemn, de către Reis-Efendi 

al nostru, o copie a prea: 

înnălțatei porunci de înștiin.
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țare. Şi astfel, cu ajutorul lui 

Dumnezei și cu norocul În- 

nălțimii Tale am orinduit un 

lucru ca acesta, care nu nu: 

mai că s'a lăudat, pentru o 

vrednicie ca aceasta, de că- 

tre mulți efendii (domni) şi 

de către ambasadorii de aici, 

dar şi de mulţi conaţionali 

şi de toți negustorii, cari 

înțeleg ce folos se va aduce 

de aici locuitorilor Ţerii-Ro- 

măneşti. Mă ocup acum, cu 

rugăciunea Înnălţimii Tale, 

să stabilesc cu Vameşul-cel- 

Mare tarifa în acest chip, 

hotărind prețuirea mărfuri- 

lor, aşa încît vama nego- 

țului muntean să se coboare 

la mai puțin de 3%), şi, dacă 

se face aceasta, nădăjduiesc 

cu ajutorul lui Dumnezei că, 

nu numai pe negustorii ro- 

mini sudiți să-i aduc la si- 

tuaţia lor cea veche, ci şi pe 

mulți alți negustori, pentru 

cel mai vădit şi simţit folos. 

Căci mă ocup a face și alt 
lucru foarte grei și fără 

exemplu, adecă : orice marfă 

turcească ce ar veni în Ţara- 

Romănească să plătească și 

ea 3/0, pe cînd berat/z (pri- 

vilegiaţii) de aici şi sudiții 

cari exportă produsele Im- 

periului Otoman și în Eu- 

ropa, plătesc, după tratate, 

PER  
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ca şi raialele, 50/. Şi, dacă 

se face aceasta cu rugăciu- 

nile Înnălțimii Tale, în pu- 

țină vreme Țara. Romănească 

va vedea atîta adunare de 

negustori şi atita folos, în- 

cit să se minuneze alte nea- 

muri. Ne-am înțeles şi cu 

Înnalta Poartă și cu Vame- 

şul-cel-Mare, spre mai buna 

știință a vămii, ca, orice marfă 

munteană va veni la Constan- 

tinopol, să aibă visa robului 

Înnălțimii Tale, ca să nu se în- 

tîmple abusuri și greșeli din 

partea negustorilor. Şi pentru 

aceastasă dai Înnălţimea Ta 

poruncile ce trebuie la vămi și 

unde se mai cuvine, ca să 

dea și să trimeată la negus- 

torii de acolea un act cu- 

prizînd cifra produsului mun- 

tean exportat cu destinaţie 

la Constantinopol, pecetluit 

cu pecetea vămii; prin care 

ajungînd negustorii la robul 

Înnălțimii Tale, să iea ca măr- 

turielavamaturcească teșche- 

reaua mea. Şi cu cel d'intăiii 

prilej mă rog să mi se trimeată 

și lista tuturor productelor 

muntene ce se exportă, casă 

nu lipsească nici-unul din ele 

în tarifa ce e să seredacteze!. 

1 Anuariul citat înseamnă (la p. 126) pentru 1839: griit (68.726 kgr,, 

8.400.000 lei vechi), săi (2.820.350 ocă, 7.000.000 ],), lină (1.531.185 o., 

6.000.000 1.). fasole (5.489.023 o,, 4.100.0001.), porcă (65.456 capete, 3,000,000 

  

7 
1143. Vol, XI. : 
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| | 

| 
| 

Prea-bune Doamne ! Cit m'am 

luptat și cîte osteneli am 

cheltuit pentru prielnica în- 

deplinire a acestui lucru, nu 

pot să scrii, E de ajuns 
numai ca Înnălțimea Ta să 

gîndească cu cite chipuri şi 

metode e posibil să se schim- 

be o alcătuire şi hotărîre îm- 

părătească și să se facă [în 

loc] o oriînduială ca aceasta, 

care aduce vămii o pagubă 
simţitoare, îar 'Ţerii-Romă- 

nești un mare folos. Și cîtă 

glorie a adus Înnălţimil Tale 

făptuirea acestei întreprin- 

deri, orice minte politică o în- 

țelege foarte lămurit, şi deci 

admiră organisarea politică 

de aici a Înnălțimii Tale. Mă 

feresc, prea-bune Doamne, 

de a mă lăuda, lăsînd ca 

faptele însele, apărind ele, 

să vestească mărinimia În- 

nălțimii Tale și cit de mare 

e dibăcia și încercarea ro- 

bului Înnălțimii Tale. Ci mă 

rog ca atotputernica dreaptă 

a Celui Prea-Înnalt să în- 

).), porumb (37.298 kgr., 2.000.0001,), piei de vită (49.307 b.. 2.000.000 ].), 

piei de oaie (318.373 b., 1.400.000 1), vite (15.173 €. 1.300.000 1.), sare 

(2.918.274 o., 1.300.000 1.), orz şi ovăs (22.107 kgr., 1.200.000 1), oi şi carne 

(52.173 c., 700.0001,), unt (208.980 0., 700.000 ].), cai (2.583 c., 650.000 |,), 

miere (193.300 o., 400.000 1.), vin (60.827 vedre, 250.000 1.), sămînță de in 

(205.451 0., 200.000 1.), piei de iepure (77.669 b., 160.000 1), spirt (10.000 

vedre, 160.000 1.), tabac (107.663 o. 160.000) 1.), meiii (2.717 o., 140.008 

1), ceară (7.041 o., 80.000 1.), slănină (45.121 o, 60.000 1), catiri și măgari 

(243 și 25 €.; 50,000 1,), piei de cai (1.037 b,, 14,000 L),   

 



  

RAPOARTELE CAPUCHEHAIELEI MUNTENE 19 

060 Eaidettirmca wi tu 
zetpiay od Bobhav xi. Eiyo- 
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&v 4 etotri Brepthoverxstro vai 
dtezpar(parebero rd vâov adră 
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7285 Ep.0b ai Tod do yeredthvov, 
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pâvos vă E00âtho% ră mobutpi: 
sis zobe &ymâpove Bhăyove xai 
oobăirovewal donobs, 6o0y nov- 
WEpaL Eafe map adry ne- 
MOSGTEpOV TV Ti, ză Tijv 
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uaviab, ms avadoţobv ele Tobe 
popădes ris par. Bacusiae 
Ehagobs. “O Exhap. Keyartă- 
zeme aăbvarov Ecrddm vă aor- 
xataretii, Tporelvoy mpăg roie 
Note nt ză xobpăput Ejp= 
îm, mai eiva mhtoy Evavriov 
Tod JApantiipos voi 105 o04- 
wTob (?) mod zfheriov ră vă 
Entotpari wav adrăv răv Tp6- 
70 &9' 05 pwăhora mă dy: 

. 

  

drepte toate hotăririle Înnăl- 
țimii Tale, care privesc bi- 
nele obștesc, și să le ducă 
la capăt strălucit și glorios, 
după obșteasca noastră do- 
rință, 

[4.] 2. 

De oare ce și vama împă- 
rătească a luat pănă acum 
590 de la mărfurile muntene,- 
pe cînd urmă discuție şi 
negocieri pentru acea rîn- 
duială nouă la Înnalta Poartă 
între mine și Vameșul-cel- 
Mare a căutat robul Înnăl. 
țimii Tale ca să se plătească 
vama negustorilor munteni 
şi sudiţi şi tuturor celorlalţi, 
cită vamă li s'a luat peste 
30%/0 de la data ieșirii firma- 
nului, ca unele ce sînt sume 
datorite raialelor muntene 
ale Puternicei Împărății. Pe 
prea-strălucitul Chehaia.bei a 
fostcuneputință să-l înduplec, 
aducînd el înnainte, pe lîngă 
altele, că vama s'a luat, și că e 
cu totul împotriva caracteru- 
lui și demnității (2) Devletului 
să se întoarcă în acel chip, 
mai ales pentru că prea-în- 
naltul Devlet păgubește cit
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de6hez (mptobrat TpOpaveoTata. 
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mob tpmpove GhăXob6. 9) 

Boboc cms ROMARG XA RO- 

Îvatâog Enupepiofzic azi. 10570, 

zi. pi Govăpavoc ThEoy, wijte 

zohuâv vă dvrtxpoboo sis Ti) 

zovabriy Eripovov 2pârasiw Tis 

Sha: rob, Etijrnoa nai Xa- 

mbpbwsa. ete ră vă Gods 0- 

mio Exetva ră “ppâot, 090 

2iodmasay apă Tâv 2vradta 

cbproxoutvuy GXăyoY Epndpov, 

nai vă sper Evaptie Tis Ente- 

toewe rod vEob 1pb70v Vla- 

piob ănb ră a 705 napep- 

-zop&vo» În (xjuaăe, mepi ră 

16), rod 6zotov 283607 6 Ga- 

cu. ipadăc, adi Td bi. 2pbe 

răy ăpyisebYI| TOb'yLobpobhâi. 

Koi obros ăn uă mă prrepert 

mod bovs 7ms Exehsirat Th 

wi Toro. 

| 
| 
| 
| 

se poate de vădit de la aceas- 

tă nouă orînduială şi pierde 

nădejdea cîștigului din deo- 

sebirea de monedă a tribu- 

tului anual muntean!, pe 

care avînd-o atunci ca basă 

statornică stăpinii noştri, ai 

luat bucuros grija de a în- 

credința pe Împăratul nostru 

ca să mărgenească acest 

drept al vămii la singurii 

negustori romîni. Robul În- 

nălțimii Tale, adesea Și în 

multe chipuri ocupîndu-se și 

cu aceasta, și neputînd mai 

mult, nici îndrăznind să mă 

împotrivesc la această sta- 

tornică poruncă a Strălucirii 

Sale, am căutat şi am rîn- 

duit să se dea înnapoi acei 

bani, ciți s'au luat de la ne- 

gustorii munteni ce sînt aici, 

şi să fie începutul aducerii 

la îndeplinire a orînduieliă 

acesteia nouă de la I-iă ale 

trecutei luni Zilcadă, la stir- 

şitul căreia s'a dat iradeaua 

împărătească și înnaltul bu- 

iuruldiii către Marele-Vameș. 

Şi astfel cu norocul Înnăl- 

țimii Tale se va îndeplini 

această rînduială. 

1 Tributul era de 2.000.000, dar nu se plătia “Lurcilor această sumă după 

cursul lor crescut, ci după acel scăzut din ţară: numai 1.415.730 în 1942 

(Annuaire, la p. 116), iar supt Știrbei-Vodă, ceva mai mult: 1.600.000 (Do- 

cumente Știrbei- Vodă, 10).  
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porâpay ps Tăv ww. Mooyov, 
26 Tutpas Eva per Tv 

zatssiay cs. "Ex r6vy 200.000   

[5.] 4- 

De oare ce a trecut mult 

timp în care stăpinii s'aii su- 

părat pentru că n'aii primit în- 

treagă plata sinetelor ce aii de 

la Înnălțimea Ta, fiind strîns 

de multele lor cheltuieli şi 

avind robul Înnălțimii Tale 

şi nevoie în afacerea vămii, 

negociată de atita vreme, ca 

să-i îndulcesc de la început 

cu această firească și necesară 

plată a datoriei, pentru care 

de multe ori mi-ai și dat a 

înţelege, — silit deci am plătit 

întăiă sinetul prea-gloriosului 

Reis-Efendi al nostru, şi apoi, 

după rîndul lor, și ale celoi- 

lalţi toți, împrumutind acei 

bani de la negustorii de aici, 

la cari erai şi datori Efendiii 

(= dumnealor), fiind astfel 

mulțămiți și pentru aceasta 

de către Înnălțimea Ta. Dar 

încă, pentru a evita creșterea 

datoriei, și ca să păzim pla- 

nul nostru cu privire la trate, 

am fost silit să trag o poliţă 

de 200.000 de lei, cu foarte 

puţin agiu, după cursul Con- 

stantinopolei, plătibilă la d. 

Moscu, după unsprezece zile 

de la înfățișarea ei. Din a- 

ceşti 200.000 de lei luaţi 

de robul Înnălțimii Tale, s'aii 

dat unele sume pentru afa-
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1 Era vorba de organisarea artileriei 

cerea de față a vămii, cum 

se arată într'un raport mai 
special al miei. Cunoscînd 

apoi Înnălțimea Ta nevoia 

ce mă împingea să trag a- 

ceastă poliţă, o rog apoi 

să o recunoască după obi- 

ceiii și să se aibă grija de 

a mi se trimete și o sumă 

de bani îndestulătoare, pen- 

tru punerea la cale a atitor 

nevoi, cunoscute și Înnăl- 

țimii “Tale, de care sint su- 

părat în fiecare zi, neputind 

să scap de asemenea nevoi. 

Şi, înnainte de toate, să se 

pună la cale neapărat rămă- 

șița celor o mie de punși, 

ce se cuvin iîmbielșugatului 

Arsenal pentru Domnia În- 

nălțimii Tale !, pentru care 

m'a strîns dăunăzi Paşa nos- 

stru, după poruncă prea-în- 

naltă, arătînd că Îanălțimea 

Ta ai adus pe Împăratul 

nostru să facă o concesie 

acestei nouă orinduieli și un 

privilegiu, făgăduind din par- 

tea Înnălțimii Tale şi a ro- 

bului ei plata cît mai răpede 

a sumei acesteia datorite. Ne 

silește nevoia să punem la 

cale, cum socoate înțelep- 

turcești celei nouă. Tratatul de la 

Adrianopol (1829) prevedea numai plata unci sume potrivite (/rogorfionnce) 

Cu trihutul, la schimbarea de Domni.  
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ditero af Găv sie ră [la)- 
xăna, vă rii xaxoxatplay, Îj- 
she obâog mpd rijc dpitzoc | 

ciunea  Înnălțimii Tale, şi 

acest capitol, pentru mulță. 

mirea Împăratului nostru și 

pentru dovedirea prin fapte 

a devotamentului nostru de 
robi, 

[6.] s. 

Călărașul trimes cu ştirea 

morții Împăratului Austriei! 

a sosit aici la 6 ale lunii 

curgătoare, pe la al zecelea 

ceas din zi, dar, de oare ce 

această veste fusese împărtă- 

şită Înnaltului Devlet cu patru 

zile înnainte de sosirea că- 

lărașului, de către baronul de 

Sturmer?, care aflase aceasta 

de la Viena prin curieranume, 

ce a sosit la Constantino- 

pol pe neașteptate în spaţiu 

de zece zile din Viena, robul 

Înnălțimii Tale, luînd scriso- 

rile, fiind atunci bolnav în 

pat, a scris îndată o teșchereă 

către înnălțatul M.-P.-Efendi 

al nostru, și am închis în- 

năuntru a7z4/ (raportul) În- 
nălțimiă Tale, scriind Înnăl- 

țimii Sale că acel călăraș 

trimes anume, dacă n'ar 

fi fost împiedecat pe cale, 

în Balcani, de vreme rea, 

1 Francisc al II-lea muri la 2 Mart 1835. 
? Sturmer era ambasadorul austriac pe lîngă Poartă,
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[Autograf:] "A p£owg EoTatio, 

tă 705 Gobhob rije 1pauuatt- 

x0d pob ră nepi Tod 4. Bobre- 

wăp vai B. Xrobpuep : ră z0d 

sadapă5tj EXBovra "1popp.oaro 

T&V XOVO0DhOY TV. 

(7.) <. 

[pd îs ăobevaiae pob 20- 

zuhqy Srirdec nopă T0d %pă- 

ar fi sosit înnainte de curie- 

rul austriac. Înnălțimea Sa 

a mulțămit mult pentru graba 

ce s'a arătat întru aceasta, 

şi îndată a înnaintat arzz/ 

Înnălţimii Tale, împreună cu 

teșchereaua mea, către împă- 

răteştile picioare, și Măria 

Sa a primit binevoitor această 

dovadă de rivnă a Înnălțimii 

Tale, şi a lăudat grija neo- 

bosită ce ai în astfel de lu- 

cruti, poruncind Pașei nos: 

tru să-ți scrie și un răspuus, 

care e și anexat aici. În 

aceiași clipă am scris pentru 

aceasta și prea-gloriosului 

nostru Reis-Efendi, şi îndată 

s'a răspindit între toți puter- 

nicii de aici și aplecarea În- 

nălțimii Tale de a se arăta 

în toate devotat către cele fo- 

lositoare puternicului Devlet. 

| Autograf:] Îndată am tri- 

mes prin robul Înnălțimiă 

Tale, grămăticul miei, cele 

privitoare la d. Buteniev! şi 

baronul Sturmer: prin că- 

lăraşi vin scrisorile consuli- 

lor lor. 

(7.] 6. 

Înnainte de boala mea am 

fost trimes anume de către 

1 Ambasadorul Rusiei la Constantinopol. 
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Măria Sa [Împăratul] la baro- 

nul de Sturmer ca să-i arăt 

condolenţe din partea Măriei 

Sale pentru această tristă în- 

tîmplarea morții Împăratului 

săi, şi să-i presint întristarea 

intimă a Măriei Sale pentru 

încetarea din viaţă a unui 

astfel de prieten vechii și 

adevărat și sprijinitor (2) al 

Devletului, de Ia care în tot 

cursul glorioasei Împărății 

a lui a cunoscut cele mai 

vădite dovezi de sinceritate. 

După aceia, din vorbă în 

vorbă, robul Înnălțimii Tale 

i-a presintat cu cuviinţă a- 

busurile întîmplate în _vre- 

muri în Moldo-Valahia din 

partea Agenţilor de acoio 

cari înscrii zilnic sudiţi îm- 

potriva tratatelor dintre cele 

două Împărăţii și, sprijinind 

la orice întîmplare pe sudiții 

lor, aduc o neliniştire ce nu 

s'ar cuveni, administraţiei lo- 

cale şi o mare greutate în 

orînduirea internă a lucru- 

rilor, și l-am rugat să iea 

măsuri pentru liniştea ţerii, 

Escelenţa Sa a părut nemul- 

țămit şi mi-a spus că, de și 

înnainte de aceasta scrisese 

la Curte ca să se împiedece 

astfel de abusuri ale Agen- 

ților, și de acum înnainte 

va avea grijă să le împie-
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dece. De aici plecînd la d. 

Buteniev, am deschis aceiaşi 

vorbă, și i-am spus multe 

despre aceasta, arătindu-i că 

Țara-Romănească n'arenici-o 

supăraredin partea consulilor 

rusești în ceia ce privește pe 

sudiţii lor, de oare ce consulii 

se poartă întru aceasta după 

toată observarea tratatelor, 

dar i-am spus numai pentru 

chemarea impricinaţilor, că, 

după înnaltul firman ce sa 

dat, chemarea în judecată nu 

trebuie să se facă aiurea 

de nimeni şi că o călcarea 

acestei măsuri aduce pagubă 

ireparabilă localnicilor, piri- 

tori sai piriţi, și tulburare 

în buna orînduire a ţerii. 

La aceasta mi-a răspuns că 

n'avem dreptate şi că după 

tratate au dreptul sudiţii să 

facă proces la Constantino- 

pol. Totuşi, dacă Înnalta 

Poartă sar învoi bucuros 

în această privință cu lega- 

ţiile, Escelenţa Sa nădăj- 

duieşte să se puie la cale şi 

aceasta. Dacă socoate Innăl 

țimea Ta, poruncește-mi să 

aduc vorba şi altădată pentru 

toate acestea, cînd va fi prilej 

potrivit, către puternicii de 

aice, ca să se facă rînduială 

şi în această privinţă !. 

1 Agentul austriac era Casimir Timoni, iar consulul rusesc Iacob Daşcov. 
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6 Erlotos gâpoc ci 4 alora, 

[8.] 

Am primit de la poșta 
împărătească de aici a Rusiei 
35.000 de lei ce mi-a tri- 
mes Înnălţimea Ta pentru 
acoperirea călătoriei de aici 
a Trimesului otoman ce plea- 
că în Anglia, date la so- 
toc de către robul Înnăl- 
țimii Tale, și mulțămesc In- 
nălțimii Tale de Dumnezei 
păzite pentru grija ce ai a- 
vut-o în această privinţă. Pe 
cari bani i-am dat în clipă, 
pe unde trebuise săi îm- 
prumut, pentru a scăpa de 
dobinzile negustoreşti obiş- 
nuite, care sînt foarte grele. 

[9-] 
Prea-strălucitul nazir al Ar 

senalului, chemindu-mă anu- 
me pe mine, robul Înnălţimii 
Tale, şi pe Vogoridi |, ni-a 
cerut stăruitor să-i dăm banii 
şi sinetul făgăduit după obi- 
cei pentru plata tributului 
în termin scurt. Noi i-am 
întimpinat că sîntem gata 
să dăm acest înscris de fă- 
găduinţă ce ni se cere, dacă 

însă se învoiește să se plă- 
tească tributul anual în pa- 

1 Ştefan, fostul Caimacam al Moldovei şi acum capuchehaie a acestei țeri.
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meuza ră 60 pi e'toy (Sic), 17. 

tru câştiuri, la câte trei luni, 

şi din pricina desăvirșitei 

crise de bani, şi a greutăţii 

de a pregăti atiţia bani, cu 

toată grija şi sirguinţa ce, 

după datoria lor, cheltuiesc 

Domnii noștri. Nazirul Ar- 

senalului se împotrivi la a- 

ceastă propunere şi nici în- 

trun chip nu voi să se în- 

voiască, aducind înnainte ne- 

voile ce apasă asupra îm- 

bielșugatului Arsenal. Dar 

noi l-am rugat să considere 

lucrul mai bine, spunînd că 

altfel e cu neputinţă orîn- 

duirea acestui lucru, și am 

adus înnainte câte trebuiaii 

pentru aceasta, stăpinitorilor. 

După citeva zile, iar ne-a 

chemat, şi ni-a spus că, cu 

toată lipsa de bani a Arse- 

nalului, se învoiește la pro- 

punerea noastră, decît numai 

cere înscrisul nostru de fă- 

găduială, pentru înţelegere 

pe viitor: 1-ii, să se plă: 

tească negreşit pănă la sfir- 

şitul lui Mart cele de mai 

înnainte havalele, venite asu- 

pra noastră pentru Arsenal, 

din partea lui Hububat-Na- 

ziri şi lui Casap-Başa, din 

tributul celor două țeri. 2-lea, 

să plătim în cinci iuni, înce- 

pind dela I-iă lanuar 1835; 

un câştiu către îmbielşugatul 
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Arsenal și apoi, după patru 

luni, al doilea şi al cincilea 

(sic), şi cel din urmă peste 

trei luni, pe la sfirşitul anului 

curgător. Și după această 

socoteală am dat amindoi 

înscrise de făgăduială, pecet- 

luite, către îmbielșugatul Ar- 

senal, și robul Înnălțimiă 

Tale-şi închide aice încrisu- 

lui săii. 

Pe lingă asta dîndu-ţi 

de știre aceasta Înnălțimii 

Tale, după datoria mea, o 

rog călduros să se giîn- 

dească înnainte de 

la îngrijirea răpede a hava- 

lelelor acestora două, a lui 

Hububat-Naziri şi a lui Casap- 

Başa, care fac la un loc 

312.500 de lei și trebuie a 

fi plătite negreşit pe la sfir- 

şitul lunii curgătoare, Mart, 

căci ei mă zoresc în fiecare zi, 

și în urmă să facă o poruncă 

domnească ca să se îngri- 

jească la timp banii ce vin 

pentru fiecare din ciștiuri, 

şi aceasta cu atit mai mult, 

cu cît acest lucru nu primeşte 

altfel o zăbavă așa de mare, 

căci a fost orinduit prin act 

împărătesc. 

Domnul Moldovei porun- 

cește lui Vogoridi să tragă 

aici o poliţă pentru banii 

tributului, și cu poșta trecută 

toate
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Vogoridi a tras o poliţă de 

200.000 de lei. 

[10.| 9. 

Domnul Moldovei a scris 

lui Vogoridi că în Adunarea 

Obştească a ţerii s'a hotărit 

să se puie cite zece lei 

de Jude pentru acoperirea 

cheltuielilor principatului, și 

tot odată a trimes raport 

despre aceasta la Înnalta 

Poartă ca să se dea un 

înnalt firman întăritor al 

acestei orînduieli. Vogoridi 

m'a întrebat de faţă cu Reis- 

Efendi al nostru dacă un 

astfel de adaus s'a făcut și 

în 'Țara-Romănească, şi dacă 

Înnălțimea Ta dă de ştire 

Înnaltei Porţi despre aceasta. 

Robul Înnălțimii Tale a răs- 

puns că n'am încă nici-o 

ştire sigură despre aceasta, 

şi cred că, de s'ar face, cu. 

voia Curţii rusești, un astfel 

de adaus, atunci voiii avea. 

instrucțiile și poruncile În- 

nălțimii Tale. La urmă, nu 

s'a încrezut nici Vogoridi, 

şi n'a crezut nici Reis-Efendi 

al nostru că trebuie să se 

înfăţişeze la Înnalta Poartă 

raportul, de oare ce nu s'a 

învoit în această privință în 

chip oficial şi după obiceiii 

Înnalta Poartă cu ambasada 
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[rusească] de acolo. Robul 
Înnălțimii Tale aduc din 

vreme la cunoștința Înnăl- 

țimii Tale celei de Dumnezei 

păzite, și nu știă cu ce scop 

sa făcut, şi nu mă pricep 

ce normă are guvernul mol: 
dovenesc, împotriva părerii 

şi  aplecării mărturisite a 

Curţii Împărătești. 

[11.] 10. 

Prea-strălucitul Reis-E fendi. 

al nostru s'a îndreptat acum 

citeva zile și printr'o mu zec/e- 

reă către Misiunea rusească 

cu privire la căutata orin- 

duire a mănăstirilor din cele 

două ţeri, și d. Buteniev, după 

ce va primi de unde trebuie 

ştiinţe în această afacere, 

va răspunde către Înnalta 

Poartă. 

Aici se cuprinde şi copia 

muzecherelei (notei), ce sa 
dat, 

[12.] 11. 

Vogoridi, după ce a datîn- 

scrisul de făgăduință pentru 

tributul anual către îmbielşu- 

gatul Arsenal, a luat în sama 
tributului anual al Moldovei 

destui bani de la d. Alion 

[bancherul], și a trimis polițe 

către Domnul Moldovei. Din 

cari bani a plătit acum trei
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zile şi havaleaua lui Hububat 

Naziri, care  întilnindu-mă 

ieri la Mabein [= Cabinetul 

împărătesc], a cerut stărui- 

tor şi de la robul Îanălțimii 

Tale bani în sama celor ce 

datorim. Dar robul Înnăl- 

țimii Tale a zăbovit lucrul 

iarăși pînă la sfirșitul lunii 

acesteia, după învoiala noas- 

tră cu Zarphane-Naziri. Ast- 

fe], oferindu-se Vogoridi, ur- 

mează de aici că el compro- 

mite pe lîngă stăpînii [noştri] 

şi pe robul Înnălţimii Tale, 

ca și cum ar neglija dea 

lucra cele ce sînt pentru 

folosul puternicei Împărății 

a noastre. Pentru care iarăşi 

mă rog cu căldură pentru 

porunca domnească a Înnăl- 

țimiă Tale în această privință. 

[13.] i2. 

Domnul Moldovei, vrind 

să arăte mai vădit marele lui 

devotament faţă de înnaltul 

Devlet și temeinicul respect 

ce păstrează faţă de Înnălţi- 

mea Sa, a zugrăvit întrun 

tabloă foarte mare pe Înnăl- 

țimea Sa, a cărui reprodu- 

cere a trimis-o aici, prin: 

w'un Tatar, lui Vogoridi, 

pentru ca să fie înfăţişată 
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1143. Vol. XI. 

| 

  

Măriei Sale, prin M.-P.-Efendi 

al nostru. Care, voind să 

scape politicos de această 

cerere, a spus lui Vogoridi 

că nu samănă deplin cu făp- 

tura Măriei Sale și deci 

nu crede că sar cuveni ai 

fi presintată. Și astfel, luînd 

cu el înnapoi tabloul, Vo- 

goridi s'a întors acasă. Tot 

odată a presintat Înnaltei 

Porţi şi felicitările, scrise mai 

de mult pentru Măria Sa, 

ale gazetei moldovenești. 

[14.] 13. 

Miloş a trimis aici anume 

pe unul dintre miniștrii 

săi, Gherman (Ghermaui), pe 

care-l cunoşti și Înnălțimea 

Ta, ca să aducă o nouă oriîn- 

duire a sistemului politic al 

Serbiei, pentru ca s'o întă- 

rească Înnalta Poartă. A- 

cesta, cum a venit, sa pre- 

sintat fără zăbavă prea-strălu. 

citului Reis-Efendi al nostru, 

şi, dîindu-i această nouă orîn- 

duire, a cerut să se întă- 

rească. Reis-Efendi al nostru 

i-a răspuns că o pornire ca 

aceasta din partea lui Miloș 

i se pare foarte ciudată și 

3
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picswş sepbwijs mpobredot pe- 

rată râv 85w ooppâăov vă- 

pe, Wa. sivoL TOhWnua Vă 

(jr Totobtov Ti ăvev Tis ODŢ- 

xaradeszoc rije pwootxije Ab- 

Mic. “O Leppâv 0ăv icebpe ri 

V ănoxpibi, xador 0 Ertvâns 

m Enenhmte mob vai d!ă 1 
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150003) 1, perapfibOuos adn, 
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au: bnondâtov, xai vă ebxa- 
pioriom ră by. As6hsr, 

“O pqdeis ride npos Tv 

w: Bovrwâp, 20 | Etox6rris 

ov, Exioijc Emnhijtas adr 

adotmpâs, ră cizev Gri 2pene 
vă EXOm arpebrros 6 Muiowsne 

sic Kovoravrwvobnohwy, kai ri, 

dv 1 rowbrm peroppbproie 

diva Ovormuaia, 2pena vă ăta- 

nporppiatev6rj6ij usratd mie by: 
Ilâprac wi rile pooorxis Ab- 

As. “O pqdeic 1jhBe ai npbe 
bv Bobhovy ic eră Tod &v- 

radBa ârpevrov ris Xepbiac, %ai. 

por Eheye noMcbe Eraivove 

brăp nod 0zow: Bpove cms. llpbs 
dv vai eimovi mepi 105 Anat-   

împotriva oricărei norme po- 

ltice; nici-odată n'a fost 

vorbă între cele două Puteri 

aliate de o nouă orînduire 

a Serbiei, şi e o cutezanţă să 

caute [Miloș] așa ceva fără în 

voirea Curţiiruseşti, Gherman 

n'a ştiut cesă răspundă, căci 

Efendiul l-a dojenit mult și 

pentru această faptă şi pen- 

tru mișcarea Sirbilor. Apoi 

i-a hotărit să meargă şi la 

d. Buteniev. Trimesul |sîrb) 

a spus între altele Strălucirii 

Sale [lui Reis-Efendi] că, dacă 
se va întări această orindu- 

ială, va veni şi Miloș la Con- 

stantinopol, ca să se închine 

personal la picioarele Împă- 

ratului și să mulțămească 

Înnaltului Devlet. 

Pomenitul Trimes (sîrb) a 

plecat ia d. Buteniev, şi Ex- 

celența Sa, de asemenea, do- 

jenindu-l aspru, i-a spus că 

trebuie neapărat să vie Miloș 

la Constantinopol și că, dacă 

această orînduire e de nevoie, 

trebuie să se lucreze între În- 

nalta Poartă şi Curtea Rusiei. 

Pomenitul a venit şi la robul 

Înnălțimii Tale, împreună cu 

agentul de aici al Serbiei, 

și mi-a spus multe cuvinte 

de laudă despre Înnălțimea 

Ta păzită de Dumnezei. 

Căruia i-am și vorbit în pri- 
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a 
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vinţa vămii ce se cere pen- 

tru sare, şi [i-am spus] că 
între niște Domni vecini ast- 
fel de lucruri nu se cădea 
să se întîmple, ci, din potrivă, 
să domnească o singură în- 
țelegere în suflete și fapte, 

pentru lucrurile ce folosesc 

de obște supușilor lui. EL 

mi-a răspuns că astfel de 

lucruri vor înceta prin prie- 

tenie și adevărată simpatie 

între cei doi Domni, — cu 
toate că Domnul lui răs- 
punde cu barbarie și asprime 

Ja nobleţa și delicateţa În- 
nălțimii Tale. 

[15.] 14. 

La 11 ale lunii curgătoare, 

dimineața, i s'a născut un 

fii lui Halil-Pașa, din soția 

lui, Sultana, şi în acea sară 

a venit acolo Măria Sa şi 

cu semne de bucurie şi mul- 

ţămire a numit pe noul.năs- 

cut Hamid-beg, după numele 

vrednicului de pomenire pă. 

rinte al Măriei Sale, Sultan. 

Hamid, nimicind prin iubirea 

ci de oameni acel obiceii 

prea-crud de a se ucide băi- 

eţii de Sultan. A stat toată 

noaptea acolo, unde s'a dat 

şi un balet, pregătit de mai
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jâpu xaroraâv nEpbo Nerţin- 
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înnainte, de roabe tinere; 

de care s'a bucurat Măria 

Sa. După aceasta ai mers 

toți puternicii spre felicitare 

la Halil-Pașa, aducînd fie- 

care un dar noului-născut. 

lar Halil-Pașa e întru toate 

plin de veselie sufletească. 

(16.] 1ș. 

Ţi-am scris mai înnainte 

Înnălțimii Tale că Înnalta 

Poartă era să se hotărească 

a trimete două fregate numai 

la Tripoli, pentru asediu, dar, 

de oare ce iesecă va fi nevoie 

şi de oareșce luptă, pentru 

care n'ar ajunge acele două 

corăbii, s'a găsit de cuviință 

a se trimete opt vase de 

războiă și opt de transport, 

cu 6.000 de ostași; a că- 

ror căpetenie sa hotărit a 

fi. Negib-Pașa, care locuia 

mai înnainte la lNeochori, 

--- pe care l-ai cunoscut și 

Înnălţimea Ta cînd stăteai 

acolo, şi a luat şi titlul de 

feric. Astfel pregătite, de 

altminterea, vor pleca de aici 

spre acea ţintă. 

[P. S.] Ieri pe la amiazi 
a plecat această flotilă. 
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(17.] 16. 

Postelnicul Constantin Su- 

ţu, zis și Ţiganul, care e pe 

la sfirșitul vieţii, a scris și 

mai înnainte Înnălțimii Tale, 

dar, necăpătind răspunsul 

strălucit al Înnălțimii Tale, 

scrie către Înnălțimea Ta 

iarăşi, rugindu-mă să trimet 

scrisoarea lui, pe care o și 

anexez. Acest bătrin este 

lăudător și dovagii (Jălui- 

tor) al Înnălțimii Tale, și 

e foarte nenorocit, trăind din 

milostenii. 

[18.] 17, şi cea din urmă. 

Căminarul Alexandru Sei- 

anos, care se află aici, și e 

prietenul și omul de casă al 

miei, s'a rugat stăruitor de 

robul Înnălţimii Tale să mij- 

locesc către Înnălțimea Ta, 

pentru fratele săi, ce stă în 

ţară, Comisul Gheorghe Seia- 

nos, care a suferit multe cînd 

era capuchehaie la Nicopol 

şi la Cule (Turnu), şi fiind 

orînduit de către vrednicul 

de pomenire Domn, fratele 

Înnălțimii Tale, și care a- 

cuma e foarte nenorocit, pre- 

cum şi prin jalba lui a a- 

rătat Înnălțimii Tale. Și deci 

îndrăznesc prin această scti- 

soare smerită a mea să rog
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Tăy GVONAB elis: Tijv Tp0GTa- 
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dres rby rob Îvaiov Tov, ÂL6TL 

Jăvezar Ponthmdăv brd rile 

noroi. 

pe Înnălțimea Ta săl pri- 

mească supt ocrotirea ei şi 

să-i dea mînă de ajutor în 

afacerea lui, ca să-şi capete 

dreptatea ; pentru că de să- 

răcie i se pierde mica fa- 

milie. 
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1 Cu ortografia originalului, 

  

I. 

Prea-înnălţate şi bunule 

Domn al nostru, 

Mai jos iscăliţii robii Tăi, 

eunoscînd grija Ta Domneas- 

că în toate și creştineasca a- 

plecare către cele bune și 

nemărgenitul ajutor către cei 

lipsiți şi ocrotirea Ta vred- 

nică de răsplată, venim cu 

toată încredințarea, prin cea 

de față umilită jalbă a noas- 

tră, vestindu-Ți că, avind noi 

hotărîrea neschimbată ca, la 

retragerea de aici a împără- 

teştilor oştiri, să plecăm şi 

DOI, și cei mai mulți din 

locuitori, pentru ca să ne o- 

dihnim cu totul în mijlocul fra- 

ților noștri creștini), — [deci 

te rugăm] să binevoieşti, 

domnește și părintește, mi- 

luindu-ne pe toți, ca să ne 

așezi supt înnalta-Ţi umbrire, 

și să ne oriîndoiești a răminea 

la Călăraşi, cu legături ne 

desfăcute, ca să ne cunoaștem 

întru toate, noi și ai noștri, ne- 

supăraţi și liberi de orice venit
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ce sar cuveni moșneanului 

(sic) sai domnului moşiei, și 

noi vom fi gata să dăm fie- 

care cît se va crede că tre- 

buie şi e drept pentru fie- 

care stînjen, după partea 

fiecăruia.  Preaînnălţate și 

prea-binefăcătorule al nostru 

Domn! Nu putem să tăgă- 

duim că hotărirea, ce o cerem, 

a înnaltei domnești ocrotiri 

a Înnălțimii Tale va arăta 

Înnălțimii Tale că micul o- 

raş Călărașii de azi se va 

face, dacă nu cu mult mai 

mare decit Brăila, cel pu: 

ţin cît dinsa, prin mulți- 

mea locuitorilor noi, făgă- 

duindu-i că nici-odată nu vom 

primi chiar pe nimeni din 

orice loc, din cele supuse 

Înnălțimii Tale, care ar căuta 

să vie. 

Mai rugăm cu cea mai 

mare căldură pe Înnălțimea 

Ta să se învoiască binevoitor 

cu aceasta și să se îndu- 

plece, din bunătatea ei, la 

această călduroasă a noastră 

rugăminte, revărsind provi- 

dența ei puternică şi ocro- 

tirea ei asupra noastră, prin 

domneasca ei hotărire, pen: 

tru ca să nu ne depărtăm 
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Ti 6 “lovwiov 1836, 

Smăborpa, 

Hagi Tanasă Ţoncoviă, 

Kosrz Xpisrov, 
Hristu  Calgu, Anghilu 

Ivanufi, Dobri Calinovitt, 

Amuitons Săa, Stan Triful, 

Petrache Căntăreţ, 'H6&v “H- 

îăzovut, Hagi Ivancu Sava. 

Kai oi dozoi, 

de ţara noastră, căci Călă- 

raşii îi ştim de mult, vă- 

zindu-i cu ochii noștri, şi 

nu-l deosebim de Silistra şi 

de împrejurimile ei. Deci să 

ni dăruiască îndurător bine- 

facerea ei ca să ne învred- 

nicim în curînd de înnalta 

orînduială domnească de răs- 

puns a Înnălțimii Tale, spre 

a trimete doi-trei pentru si- 

guranţa înscriselor ce se vor 

face şi a hotărtrilor ei nnalte, 

şi să incepem pregătirile, de 

oare ce se apropie vremea 

și sorocul. Pentru care toate 

vom urmări pe Înnălțimea Ta, 

toată viața noastră, cu tot 

respectul cel supus. 

Robii cei mai mici ai prea. 

binefăcătoarei Înnălțimii Ta- 

le: [numele ca în față). 

Silistra, 6 Iunie 1836. 

[Resoluţia:] Il sera ccrit ă Monsieur de Ruckmann pour 

lui communiquer le contenu de cette petition et lui demander 

son avis sur la r&ponse quele gouvernement doit y faire, vu 

la possibilit€ des reclamations que le gouvernement turque 
pă (sic) peut adresser ă l'€Egard des (sic) ses (sic) Emigrations.
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Il. 

“Yymhorare abtevra, 

Ilapaxad& ră Geopobprov 
poe cms vă nposrăty Edo avij- 
met dă vă do03, ete iv ztov- 

stay wov 1] Mapxobrla, xară 

ză, tepă noi OvarGonaota Gi- 

aa, ră Onoia îvbpLoe ră EX 
redesrimăv sbp.Bobhoy Ori Eet 
1, Exhau: Ava Xăora “Tym- 

dive, îmi mauri abrd 7 

p.ovasTiptov na pă TpOBTĂat 

dă afoparinod ETirpontn0d 

mms vă obvevondă peră rob D- 

TObpŢod Tâv EX MOLAGTIX AY 

bnodzoewy, îbore Ex rod e00- 

Biuatos adT0d vă OVOTIGWLEV 
2, oyohsiov rev is Ti 

marpida rs. Bovxovp[Estt]. 

"EAzito Gu 1 Bepuiă abrn 

maps, srnpitou&vn, sis ră 
xhâwmra Gia mîjs Aduyns 

„oi ămofhszoba Tijy xoLvijy 

apedeav rob rânob, dy BE)et 

pios vă hăâq Thy avijuoooav 

bnodoyijv mpos ExtEheow râv 

Beaptorov Ep. 

Eipi pă Bafjorarov oa 
105 Beoppobpijrov byovs Tns 

Bodoc BTOxhvEoTaToş : 

Tprovrăgohhos K. Ilartobpm. 
5 Senr. 1835, 

Bovwovpsart. 

| 

| | 
| 
| 
| 

II, 

Prea-înnălțate Doamne, 

Rog pe Înnălțimea Ta pă- 

zită de Dumnezeii să orindui- 

ască, unde se cuvine, aseda în 

sama mea [mănăstirea] Măr. 

cuţa, după sfintele şi indis- 

tructibilele drepturi pe care 

le-a recunoscut Sfatul Execu- 

tiv că le are prea strălucita 

Doamnă Safta Ipsilanti, care 

cere această mănăstire şi-mi 

poruncește prin rinduială de 

epitrop să mă înţeleg cu Lo: 

gofătul Trebilor Bisericești, 

pentru ca din venitul mă- 

năstirii să alcătuim o școală 

de meşteşuguri în patria ei, 

Bucureştii. 

Nădăjduiesc că această ru- 

găminte, întărită pe dreptu- 

rile nezguduite ale Doamnei 

şi privitoare la folosul de 

obşte al locului, nu va ză- 

bovi să capete cuvenita pri- 

mire pentru îndeplinirea lu- 

crurilor plăcute lui Dumnezeii. 

Sînt cu cel mai adinc respect 

al Înnălțimii Tale păzite de 

Dumnezeii rob prea-plecat : 

Triangafil C. Paciuri !. 

Bucureşti, ș Septembre 

1835. 

1 Doamna Safta Ipsilanti era din familia Văcărescu. În 1834 se face jnde- 

cată cu privire la moșiile Afumaţi, Moșia-Mare, Doncești și «Ilouidji», care 
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III. 

Perilipsis de acturile ţivile, adică de născuţi, căsătoriți 

şi morți, după ştiinţele ce s'au adunat prin eparhiile prinți- 

patului. pă un an întreg, de la Ghenarie 1-ii pînă la sfir- 

şitul lui Dechemvrie din anul 1834, după glăsuirea Organi- 
cescului Regulament. 

  

  
  

Născuţi saii botezați Morți 

Parte | Parte | poss Căsă- | Parte | Parte 'Poată | Numirea eparhiilor 
bărbă- | femei- toriţi || bărbă- | femei- 
tească | ască | Suma tească | ască | suma 

| 

10230! 8315 10545) 49071 6072] 5060|. 11192] Eparhia Sf. Mitropolii 
7949) 6227] 14176! 3124! 6121] 4954] 11075] Episcopii Kimnicului 
4726) 40481 8744] 2044 20091 24721 5381 e Buzăului 
2915) 2448 5363 1437] 232| 2162] 4534 e Argeșului 

25820| 21008| 46828] 115121 17474| 14648| 32123 
| 

82 70 152 67 65 57 _122 Neamurile streine din 

55902| 21078 46980 11579] 47539! 14705| 33244! București. 
i 

  

  

                      
[Iscălitură.] 

fusese ale lui Alexandru-Vodă Ipsilanti și fusese luate de fiul acestuia, Con- 
stantin-Vodă, iar acum le reclamai loan şi Gheorghe A. Manu, fiii Marelui- 
Logofât al Sinodului, Alexandru Manu, şi ai fiicei lui Alexandru-Vodă, Ralu, 
Ralu rămăsese văduvă la 1813 şi peste citva timp ea -peria în marele foc al 
easei Ipsilanteștilor din Terapia; la 7 Mart 1819, patriarchul de Constanti- 
nopol mărturiseşte pentru «arderea cea grozavă, de este acum mai mult de un 
an, la arderea carea întrun ceas aii prefăcut în cenușe prea-frumuasa aceia 
casă de la 'Therapia a răposatului Marelui-Logofăt Alexandru Manul, şi, îm- 

preună cu luminata sa soție, Domnița Rali Ipsilanti, ati ars fără de milă și 

atiţea inși». Pe de altă parte, stăruia să i se păstreze moștenirea, încă din 
1832, Doamna Safta (Elisabeta), așezată, cu familia ei, la Cosniţa, în gubernia 
Cameniţei. — Se anexează sinete ale lui Alexandru-Vodă față de Hătmăneasa 
Ruxanda Ipsilanti, sora sa (unul e din 1-iii April 1786) (Arch. Statului, do- 
sarul judecătoresc an. 1834, no 15359 roşu). Cf. şi Genealogia familiei Manu, 
ÎBucureşti, 1904] 4tabelă),
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DOCUMENTE AMESTECATE. 

  



MOLDOVENEŞTI. 
  

A. Colecţia d-lui Al. Cantacuzino-Păşcanu. 

1. Huşi, — (rupt). Petru-Vodă [Rareș], pentru Nicoară nXâp- 
ko reni (Păbarnicul Doamnei), care cumpără cu zloți 
tătărești o moșie de la fiii lui Gavril nkeru$ (cîntărețul). Și 
siliştea Șerbanca, la Ciuluc. Boieri : [Efrim HurJovici, [B]orcea 
şi Sturdze, pîrcălabi de Hotin, Dansul Huru, Miron, [pircălabi 
de Neamţ), Scripea..., Iurie Spatar, Mohilă Vistier.... Plaxa 
Comis. Pergament. Fără pecete. 

E din a doua Domnie a lu! Rareş (1541-6). Cf. Uricariul, XVIU, pp. 230-1, 

2. lași, 24 Februar 7095 (1587). «Ilerpn Bonoaa> (fără ww) dă 

lui «Ilie diiaci fiul Kpumkeae din Suceava» o «siliște pustie, anume 

Ungurașii, care este pe apa Sucevei, care sat a fost întăiii 

domnesc din ocolul Sucevei», — aceasta pentru slujba ce-i 

făcuse «la greutăţile noastre, cînd ai venit în ţara Domniei 

Mele acei făcători de rele Cazacii». Iscăleşte însuși Domnul: 

o iscălitură enormă. Stroici V. Log. Dumitru /Fz/440v scrie. 
Pecete mică, rotundă, ruptă. 

Crimcoaia e mama Mitropolitului Anastasie Crimcovici, Cristina, văduva lut 
Ion Crimca. V. articolul miei: Mama Mitropolitulu? Anastasie Crimea, în Con- 

vorbiri literare pe 1905. 

3. 1594. Nume: «Ștefan sin Reţește» (Ţ. Hîrlăi). — Regest 

de Gh. Evloghi. 

4. laşi, 5 Februar 7108 (1600). leremia-Vodă, pentru vîn- 

zare la satul Munteni. Pomenit Nicoară al lui Toader Reaţeş. 

« Nicoar[ă] Logft. ucil.> «Frăţiman.» 
5. laşi, 7110 (1602). leremia-Vodă, pentru satul Munteni. 

«Stroici Vel Logft. iscal. Băseanul.> 

6. 22 Septembre 7112 (1603). leremia-Vodă, pentru vin- 
zarea satului Munteni către Isac Balica: e răscumpărat apoi. — 
Regest de Gh. Evloghi.
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7. laşi, 21 lunie 7112 (1604). leremia Movilă. Judecată pen. 

tru Toader fiul lui Grebencea. Se pune ferie (pin) 11 zloți. 

Stroici. Apoi adaus la urmă cleremia Băseanul», după o 

nouă iscălitură a lui Stroici. 
8. Iași, 26 Iulie 7112 (1604). «Acest catastif de cheltuială ce 

aă cheltuit ficiorii lui Iosif din Munteani pentru satul Munteani; 

afară de seminţia lor, cînd s'a pirit cu ei Toader Grebencea 

şi cu Nechifor și cu alte ale sale seminţii în zilele lui lere- 

mia Moghilă Voevod, KAKO 4BH WHH WMETAAH H3 CEAO €h HAHNH 

HENHCOK UTE HMaan WHH WT Ha lanRSaa BOcROAc Ha Beer ceao, 

H EBASKHAH Bă HHX S$ 34KOH ABH BOXHTE Ch ARă AECET H UETHpH 

AALE, dBH GOKHTE, H35OKHAH (că ci iai aruncat din sat cu 

un ispisoc pe care l-ai avut de la Iancul Voevod pe tot 

satul, și puseră asupra lor lege ca să jure cu 24 oameni, şi 

ai jurat) fiii lui losif cu aceşti 24 de oameni după legea 

țerii la sfinta evanghelie : 2 taleri na ABA Any ASKa, E. Sr. Ha pr6 

n Sn'TSpH n ApSrii Borare (sic) (pentru doi saci de faină și 

doi ughi pentru pește și untură și alte bucate), 4 ug. med 

MHA), 5 taleri ferie Marelui- Logofăt, 1ug. 5p7soace,3 potron.(sic) 

popei cînd Bo%HA BS%HanHuH (a jurat jurătorii), 9 taleri nokoga AAA 

BAKCN HAM HI NOKOEA NPHRECMH GOKHAHHUH, 1 THX NOTOAM WHIL 

HE AEPKAAHCA 34 BAKSH UTE NOBOXHANHCE, ACĂCA NAKHX CANA 

HeA, (pănă ce ni-a dat lege, şi pănă ce am adus jurătorii, și 

apoi ei nu s'aii ţinut de legea ce ai jurat, şi am mai stat 

iarăşi o săptămînă), și am cheltuit 6 taleri şi 308 aspri;... (rupt) 

taleri AAACYMS (am dat) pricarului Băseanul, şi un cal Marelu 

Logofăt, de 20 detaleri, pentru cis HEROAE, aKO Eha TH AO 

eroR paai wro cnTRopia (această nevoie, și o iapă logofătu- 

lui, fiindcă a făcut) îsisoac[e] de martorie 1, KAkO H3THBAH 

KOAH EHA BABA HOEAK. AH AIATE ACEPH 3HăEMH Ch HAL AILAMH 

wclta KeATSiaa (că unele s'aii pierdut cînd a fost Baba Novac: 

Noi, oamenii buni,știm cu sufletele noastre de această cheltuială), 

Săcuiii vatahul din Bălteani, Costin din Soci, Gaţea din Dănu- 

țeani, Grozav din Holceani, Măteii de acolo, Nechifor din Beli- 

1 În cursive se dă partea care e romănește și în original. Locurile intere- 

sante se publică și în slavonește,. 
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țeani, Petria din Hâlceani, Gligorcea din Forăști, Chirila din 
Dănuţeani. Despre aceasta dăm în ştire prin acest zapis, să 
se ştie. Și noi marfuri ni-am pus pecețile (neueuH) pe acest 
zapis. Scris în Iași, anul 7112 [1604], Iul. 26.» Două peceţi. 

Interesaută și menţiunea lui Baba-Novac, marele căpitan sîrb al lui Mihai 
Viteazul, 

9. laşi, 27 Iulie 7112 (1604). Ieremia-Vodă, pentru Ionașco 
diiac, cu moșie la Munteani. Pomenit răzăşul Towmşea. 
«Stroit Vel Logft. u[il). Iacov.» Pe cealaltă foaie, alt act, 
fără pecete, de alt uricar, cu aceiași dată. 

10. laşi, 21 April 7128 (1620). Gaşpar-Vodă dă mănăstirii 
Pantocratorului (Burdujeni) siliştea Mereanii. Iscălitura e semi- 
cirilică, cu duct dalmatin, şi sfîrşitul latin: «Io "Gașpar Voe.- 
voda, m. pp“». Pecete roşie cu formă rotundă, bour mare, li- 
tere foarte fine, cu totul şterse. Iscăleşte pisarul Lupul (în 
colț). i 

i1. laşi, ti Ianuar 7129 (1621). «Alexandru-Vodă fiul lui 
lliiaş Voevod> dă mănăstirii Pantocratorului siliștea Mereanii. 
Pecete mare, cu bourul încorocat și legenda: + Iw anca A p$ 
HAIAUI ESEROAd N [rcapt 3em]an moaaarekei. Ghianghea Vel Log. 

12. laşi, 14 lanuar 7130 (1622). Ştefan Tomşea-Vodă dă 
mănăstirii canume Pantocrator, unde este hram Sf. Înnălțare a 
Domnului Dumnezei și Mintuitorului nostru Isus Hristos», si- 
liştea Mereanii, în Ț. Sucevii. Ghianghea Vel Logoft, Pecete 
mare, ruptă. — Slavon. 

13. laşi, 22 Iulie 7132 (1624). Radu Mihnea-Vodă, pentru 
Miron Bărnovschi Hatmanul, dindu-i, pentru slujbe, Iucșanii, 
«cu vatră de heleşteii, care acel sat ai fost drept al Domnii 
Mele: lipit de ocolul tărgului Sucevii», și «hotarul» Ungu- 

raşii, «care iarăș au fost lipit de ocolul tărgului Sucevii». 
Mare blestem pentru cine ar călca dania. Scrie Toma Soco- 
tianul. — Traducere din 1798 alui «Ioniţă Stămate căp[i]t[an] 
de dărăbani». — Şi originalul pe pergament. 

14. Hărlăă, 7 Februar 71341626). Miron Barnovschii Moghila, 
pentru Gavrilaș, pircălab de Hotin, care are satul lucșanii pe 
apa Sucevei, «care sat a fost drept domnesc, cu slujba 
(npneasiusu) la ocolul tirgului Sucevei», şi care fusese dat lui 

1143. Vol. XI. 4
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Barnovschi de Radul-Vodă. Pomenit satul Grozenţii (Ț. Hotin), 

«care sat a fost adevărată cumpărătură unchiului (Suk$) Dom- 

niei Mele Simion Stroit Vistearaic, de la Ivanco diiac Silesianul 

(aaAunekin), din uric de cumpărătură». Iscălit: «lo Miron Bărn. 

Moghila Voevoda» (ultimele două cuvinte în litere mult mai 

mari). Pecete roşie rotundă, cu: ff IW BApHeBeRIH MOTIAA BCERCA, 

avind la mijloc bourul cu steaua, soarele şi luna. Borăleanul: 

Gavrilaş e Gavrilaş Măteiaș, socrul lui Iordachi Cantacuzino. V, și n0 20. 

15. «ţ Dumneta Comise Şoldane, se dai celi cinsute de lei 

ce-s la dumneta pe măna nepoto-mei lui Ursachi, că ai 

dat întru loc pentru noi. Mă rog să no faci dumneta în- 

traalto chip, că el ai luat bani cu camătă de ici dela nigo- 

ţitori, de ai plătit pentru mine. Deci se noi faci smintelă, 

şi pecetluitol ţa hi dumitali di sam[ă]. Mai 15 dnă. 

Az.. . Ursachi (2).» 

Dumitrașcu Şoldan era rudă cu Vasile Lupu. În 1638, elera acum Vormic. 

«Ursachi cel bătrin» a ţinut de Ilenca, fata lui Gheorghe Hatmanul, frate al 

lui Vasile. El era Vameș în 1662 (v. tabla la vol. III-IV). 

16. «i Cinstite dumnata frate Ursachie, dumitale co bună să- 

nătate mă închin. Altă, în scrii dumaeta că mai otănduit dom- 

nalui Visternicol să daii dumitale cinsute de lei. Ce ei cu 

atăta nu mă ştii să hii datorii dumisale. Ce voi merge şi 

eti acmu cu Mărie Sa Duamna la Eşi; dece m'oi sucoti cu 

dumneloi Visternecul; dece, co căt voi hi datoriii, ei tot 

mă rog dumitale ca unui frate să mai hii dumnata îngădui- 

torii, pănă în c& toamnă, dară s'a vinde mi[elre aii cai sait 

alta, oi, şi voi da dumitale. Numai acmu n'am nice-un ban, 

că ştii și dumnata cătă cheltuială am avot acmu la triaba 

mă, nece altă nu să vinde acmu, nimică, precom ştii şi dum- 

nata. De aciasta poftescu pre dumneta, şi să fii dumneta sănă- 

tos ot Hrista, amin. 

+ Fratele dumitale, Șoldan Comis, mă închin dumitale. 

[V*:] La cinstită măna dumisale frateloi Ursachie cu sănă- 

tate să s[ă] dâ.» 

Pecete mică, octogonală, cu cruce şi semne peste hirtie. 

17. lași, 28 Februar 7144 (1636). Vasile-Vodă, pentru « Vasilie 

Balș fiiul lui Gheorghie Balș, Logft., nepotii Bărlădeanului»: 
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care vinde moșie la Forăşti lui Bălan Postelnic. Pătrașcu 

Bașotă V. Log. — Traducere din 1800 a e<polcovnicului 
Toader Debriţ [ot] Mitropolie)». 

Birlădeanu a fost l.ogofătul-cel-Mare al lu! Aron-Vodă. Cf. Prefendenfi 

domnești, p. 53, nota 1; Orăşanu, Cronicari? moldoveni, pp. 38, 41 şi urm, 

18. lași, 8 Mart 7144 (1636). Vasile-Vodă, pentru Bălan Pos- 

telnicul, care schimbă parte din Forăşti cu călugării «de la 

sfăntă măn[ăjstire de la Bârnova, ce este în codru Iașului», 

egumen fiind Lazăr, luînd satul Rădenii (Ţ. Hirlăi), dat mănăs- 

tirii de Barnovschi-Vodă, care-l avea și el «de la fitorii a lui Pro: 

copie Cărăiman Visternic, din uric de danie şi de miluire 

ce l-ai avut tatăl lor Procopie Cârăiman de la Costandin 

Movila V[or]vod». Pătraşcu Ba;otă V. Log. — Traducere din 
1800, de Debriţ. 

Pentru Procopie, fratele Agăi Caraiman (-—Caramanul), v. vol, 1V, p. LAXVII 

19. 15 Decembre 7154 (1645). Vasile-Vodă, pentru «sluga 

noastră Mihai Arbanaș», ce aduce zapisal lui Ţica biv Postelni- 

cel, Savelginerele lui Vorontariii, Ionașcu Jora, Grigori Poroh, 

Nicoară Dupnici «şi de la alţi oştași de frunte a Curţii g[os]pod», 

pentru o vinzare făcută de Safta fiica lui Albotitu la 

Forăști ([. lași). Todirașcu V. Log. lonașco.— Traducere din 

1810 a lui «Ion Ianoli, tălmat ot Vistierie». 

20. laşi, 25 Februar 7164 (1656). Ghiorghie Ștefan-Vodă, pen- 

tru «lordachii biv Vel Vist., ginerile răposatului Gavrilaş Mateiaș 

biv Vel Log.», care arată că «toate dresurile și scrisorile ce 

aii avut socrul săii Gavrilaş Logofătul, de clironomie și răscum- 

părări, de la alţi Domni ce ai fost mai înnaintea de noi, 

pe toati satile ce li-aă avut în Țănutul Sucevii şi în Ţănutul 

Dorohoiului, anume satile de la Ţint. Sucevii: Iucșanii și 

Salcea şi satul Luzna și giumătate de sat Crasna și a patra 

parte din Vascăuţi şi trei părți de Corlăţale și partea Solomii, 

mama Turetchiai (rSperkias), ce s'aalege din Turiatcă şi din Ni- 

horeani, i tij satele de la Țănt. Dorohoiului, tot satul Podraga 

şi Curbenii şi Alişănii şi satul Căbicenii și satul Corneştii şi 

giumătate de sat Giurgeştii și giumătate de sat Voscăuţ și 

tot satul Păltinişul şi satul Lozeanii, din trei părți ce să în- 

parte tot satul Borodăcenii doi părți, şi tot satul Budenii,
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cu iazuri şi mori și cu toate veniturile, — acelea dreasuri și 

scrisori ce li-aii avut pe acele sati mai sus scrisă, toati s'a pră- 

pădit de spre Căzaci, cănd ai venit în pămăntul nostru al Mol- 

davii Timuş Hmilniţchi, fedorul lui Bogdan Hmilniţchi, Hatmanul 

Zaporojănilor, pănă la orașul Suceviă, şi ai prădat toate mănăs: 

tirile cari ai fost în cuprinsul oraşului şi, bătănd, ai agiunsu 

şi la sfănta mănăstire Dragomirna, şi ai răpit ei toate avearile 

boerilor şi a părinţilor călugări, precum şi a altor ceai fost 

păstrate acold, şi acele dresuri şi scrisori ce ai avut socrul 

săi Gavrilaş Logof[ăltul, de clironomii şi răscumpărări, pre- 

cum săngură Domnie Mea știm şi am văzut niște dresuri și 

scrisori de Căzaci rupte.» Întăreşte satele. Ionașcu Rusul V. 

Log. Dumitrașco.» Pecete din 7163 [1654:5]. — Tradus de 

Necolai Mandrea, la 1-ii Decembre 1816. 

Prada lui 'Limuș s'a făcut în 1650. = V. și n 14. 

21. lași, t-iă Februar 7166 (1658). Gheorghie Ștefan-Vodă, 

pentru Vistiernicul-cel-Mare Solomon Bărlădianu, ce are moșie 

la Hănceştă, Ţ. Suceava. Sînt trimeşi la cercetare Dabija Vor- 

nicul-cel-Mare de Țara-de-sus și Grigore Neniul Logofăt al 

doilea. Între locuri: Făntăna Putredă. Iscălește Contiș.— Copie 

după copie. - 

22. laşi, 2 Septembre 7173 (1664). «Alecsendra Stolnicasa, 

“ sora răposatului Iorgăi Postialnicul, și cu ficiorul miai Tode- 

raşco>, vind Plopenii, «ce iaste la ocolul Suciavei», «dumisale 

lui Ursachie Cluciarul cel Mare», pentru «500 lei bătuți». «16 

"A)antăvâpa Foo mai Tv Bobha pas. “Er 'Todepiore & jos 

mov Liâprpo Smohiixov orle]peă văvosv.> Pecetea, cu cerneală, e 

mică, ştearsă; poartă. se pare, literele: M. H. 

- Pentru această vară a lui Vasile Lupu, v. vol. 11l, p. 32. 

23. laşi, 12 Decembre7173 (1664). Ghedeon arhiepiscop şi Mi- 

tropolit Sucevei, Racoviță Cehan Logofăt, Toma Catacozino V. 

Vor. de Ţara-de.jos, etc., întăresc vînzarea Plopenilor, «ce iaste 

de ocolul trăgului : Sucevei». Pecetea Mitropoliei, cu Sf. 

Gheorghe și: ț neuar crro revpriă mu'rpeneani cSuagckei. Un 

Vornic de gloată are în pecete crucea cu literele r. c. c. €. 

tre marturi, și «Miron Costin Vel Comis iscal». 

24. lași, 12 Decembre 7173 (1664). Evstratie Dabijia- Vodă, 
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pentru «Ghiorghie Ursachie Marilea-Cluciar», carea cumpărat 

Plopenii. Nicolai Buhuș V. Log. Tiron pisar. Pecete mare pe 

hirtie, cu legenda: 1 1c'rpaTie AABHARA BOEBOAA | PoCnSAAp 

BEMAE MOAAARCKO[I] ; ap. 
25. 167 —. Hotărnicie. Marturi: «Praje de Buljbujcani și 

"Pălu ot Mălăești». 

26. sU Cotnari, Fev. 12» [7179=1671]. Către Solomon [Băr- 

lădeanul), Marele-Logofăt. Se arată că ati venit «Vasilie şi Ște- 

fan Ciușco şi Vărvara» și alţii, pentru o ceartă de pămint. 

Iscălește : « Toderașco Spăt[ar]». Pecete brună, ruptă. 

Toderaşco e fiul cel mai mare al lui Iordachi Cantacuzino Vistierul, 

27. laşi, 24 Februar 7179 (1671). Duca-Vodă, pentru «Şte- 

fan Ciuşco şi Gligorie şi Anisiia, fezorii Vărvarei, fata lui Toa- 

der Grebencia şi a Mădăluţei, și nepotul lor, Ilie», din Mun- 

teani. «Au cumpărat Damir de la Dotca, fata lui Bulboac 

ce ati fost Vătav-Mare, din Hrălăi... Sau aflat părinţii lor 

vănduţi răziașilor din partea din sus.» «Bărlădeanul Vel 

Logftu. Eftimie.» Pecete cu: Hw ASKA ROEROAA BOIS AMACCTIE 

Poe. 3MA. MKO. z3p0a,; la dreapta şi stînga coroanei, în ci- 

fre: 1666, 
28. 1681. Zapis. Nume: «Andre[i] făclăer de Boteni [Bălteni] 

şi Praje de Bul[bujcani..., Magul ot Răteşti, Teder Robul», 

29. 20 April 7189 (1681). «Trucina, nepoata lui Osip Vis- 

ternicelul din sat din Muntiani ce sintu pre Mileatin», face vin- 

zare. Între marturi: «Păpălui din Mălăeşti», Gavril Damir, 

«Andrei făcliarul de Băltiani şi Gavril Magul de Rătești». 

Scrie «Lupașco fetorul lui Păntece». 
30. [7190=—=1681-2]. Vinzare din partea unei Mărica Go- 

lăiasă. 
31. laşi, 15 Octombre 7190 (1681). Vinzare la Munteni. 

Marturi: «Gheorghiță Hociungu &-ai fost părcălabiă..., Pin- 

telei din Frătiani». 
32. lanuar 7190 (1682). Vinzare; marturi: «Toader sin 

Ursu Vădenul și preutul Echim de Tărgul-Fromos..., Gavril 

Răspop». 
33. Iaşi, 16 April 7190 (1682). «Mărie Zuptas[a] ot Dăjeni 

şi cu fecorul mei Mitran» vinde partea lui «Zupcu». Marturi:
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«Manole Pojar de pe podul Hagioae..., Ion Mavrichi ot 

Trifeşti». 

34. Iași, 15 April 7193 (1685). Pomenit satul Păşcănei. Mar- 

tur: «Pancul ispravnicul de la dumnialui Visternicul cel Mari». 

35. 30 Mart 7194 (1686). Zapis pentru vinzare. Marturi : 

«Dumitrașco Giulescul, aprod de tărgu..., Pancul..., Pavăl 

Hortag», 

36. 2 lunie 7194 (1686). «Mărica Golăiasa, sora Onului», 

vinde pămînt. Între marturi, « Tănasie Ștubei», «preutul Echim 

ot 'Tărgul-Frumos». 

37. 17 Februar 7200 (1692). « Ermonah Cozma, egumen de 

la sv[ănta mănăstire de la Ocnă, mărturisescu cu sufletul miei, 

la răpăusarea dumisalea Ursachie Visternicul, fiindu-i eii du- 

misale duhovnic, ai: mărturisit cătră mene și la diiată dumi- 

salea s'a scris pentru un sat amume (s7c) Plopenii, carelea 

iaste pe apa Sucevei, cum l-ai latu dumnialui acestu satu 

dumisalea nepotu-său lui Costantin Ursachie. Care S'ai so- 

cotit pentru neştea datorie care au fost dumisale dator, și 

S'ati dat acesta sato carelea mai sus s'aii scris. Aşe ştii și 

mărturisescu cu sufletul miei: pentru credinţa am iscălit, să 

fie de credința.» Iscălitură grecească. 

- Mănăstirea fusese chiar clădită de Ursachi, Azi e o biserică cu totul pre- 

făcută, V, Znscripți? din bisericile Romăniei, 1, cap. Ocna, p. 28. 

38. laşi, 23 Iunie 7208 (1700). «Preutul Ursu ot Vrat (sic) 

protopop şi Toader săn Drughi ot Dăjen[i] și Gavril Damir... 

Neculai Bălăuț ot Dănuțeni și Săvastriia giner[e! Chiriuta- 

nului ot Rătești»>. 

Cf. ni 27. 
| 

39. 30 April 7212 (1704). Zapis. Nume: «egumenul Evlo- 

ghie ot Zagavei de la Hăriău și Vasilii brat părcălabului Ur- 

sului ot Ştefăneşti [Ţ. Botoșani] şi Gavril Zuban şi Andreai 

Hăzăpan». 

Schitul lui Zagavie e acela unde a stat Amfilohie, episcop al Hotinului. Se 

vede pe o culme la dreapta drumului de la Hirlăă spre Cotnari, —V. vol. V, 

doc. Callimachi, 

40. laşi, L-iu Mai 7113 (1705). Vinzare. «Eu popa Ștefan 

Ipcă, hiind eii mirian», făcuse o vinzare. Martur: «preutul 
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Dumitraşco din tărgu din Iaş,ot Sti Nicolai viș [=de sus)». 

Scrie «lonli]ţa diiacon ot Sti Neculai viș». 

E Sf. Nicolae cel sărac. 

4x. 2 Mart 7215 (1707). Raport pentru hotărnicie la Mun- 

teni. «Am tras şi brazde cu un plug, din piatră în piatră.» 

Pomenită «]Jijioara sacă». 
42. laşi, 4 lunie 7215 (1707). «lacobă, nepotul lui Hilotei că- 

Jugărului de la Zagavei», face mărturie pentru satul Munteni, 

«preutului Ş:efan din Eş, de la Sti Niculai viş». Marturi: 

«preutul Macsin ot Sti loan ot Măj şi preutul Niculai ot tam 

şi preutul Ioan ot Văvedenii şi Dumitraşco preutul ot Sti 

Neculai viş». 

43. lași, 10 lanuar 7217 (1709). Mărturie de la «preutul 

Ștefan din tărgu din Iaș, de la Sti. Niculai de sus». Nume: 

«Mărica Zuptas[a] de Dijeni»>, «fiorul ei, Mitrian». Scrie 

«preutul lon de Iaș. de la Blagoveştenii». 

44. 10 lanuar 7217 (1709). Vinzare. «Şi, prilejindu-s[ă] de 

ai murit Darie, şi avănd o sor[ă] Mărie, cau ziscă ei n'ar|e) 

ce-i hi bună moşie, ş'aii scos-o vanzătoar[e].» 

45. 11 lanuar 7217 (1709). Vinzare. «Să n'aibă trabă la 

ce petecă de moșie.> 

46. lazi, 12 Maiu 7217 (1709). Mihai Racoviţă-Vodă către 

episcopul de «Radauţi», Calist, pentru Mihail egumenul de 

la Todeareni (Burdujeni), în ceartă cu Ion Balş Stolnic pen- 

tru satul Mireani. Pomeniţi: «Deadiul Curălariul, care ai 

fostu la Vlădica la Nichea !..., Vasilie Ropotă şi Lămășanul 

și Anton şi alții din tir[gul Sucevei] /r444]... Antobie Jor]a] 

V! Logfi.» 

47. lași, 9 Februar 7231 (1723). Mihai Racoviţlă), pentru 
Sandul fuştaşultde spre Domna». 

48. laşi, 8 Iulie 7231 (1723). Mihai Răcoviţiă]-Vodă, pentru 

«Șerban Catacozunu Postialnicul», cu privire la cegumănul 

de la Burdujiani», ce are <înpresurfăjtur[ă]» la <Miriani». 

Acest Șerban Cantacuzino a avut v viață politică ciudată. V. asupra lui 

cap. I din vol. VI și notele, 

1 Grigore, Mitropolit de Nicea și egumen de Burdujeni.
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49. Bulbucani, 16 Septembre 7233 (1724). «Vasilie Popa 

Uricariul» face raport de hotărnicie. «Ne vini Sandul fuștașul 

de spre Mărie Sa Doamna, de ni-ai adus o luminată cartea 

Măriei Sale», pentru a hotărnici pe «Banul Macreiu». Adună 

pe <Bejan Jdera Postelnicul și Andronache Damir și Vărlanu 

fisorul Vlăsăiase», «Ştefan fratile lui Andronache», «Toader 

fitorul Butugasă», «Gavril Ghiga». Află şi două s/ug? ale Ba- 

nului: «Sandul Ciomărtan și Zosăn». Se amintește un act din 

7128 [1619-20], de la Gașpar-Vodă, pentru pîra lui Nebo- 

jatco Logofătul cu satul Bulbucanii şi cu Dănuţanii: lon 

Scutariul hotărniceşte. «Unde ai fost morile lui Balboacă... . 

Pănă unde se chiamă iazul lui Dumnezei, unde s'ai năruit 

dealul de ai astupat Miletinul... Aii adus [acum] pe Ursul 

fuştaşul de la Ostăpciani... Ionașco Negreii... Gligore 

Țăgănaș... Damaschin Cotărcia -[Cotoreia] cel bătrăn... 

Dintr'acel scruntar din sus... Când iaste sloată, stă balta 

şi nu merge nicăiure apa... O sălişte Săngerii..., altă să- 

lește Muntianii... Şi, fiindu și răzăşii de Muntiani, să li fie 

zis Axintie Uricariul că va veni o vreme și li-or lua moșie, 

şi or zăce că pe unde merge Miletinul acmu iaste Miletinul 

cel bătrăn, ce mai bine să-i d& o părechi de tubote, nu 

pr& lungi în turiace, să le pue o piiatră, iar popa Chișcă şi 

cu alții i-ati zis că n'aii putere, că ai ei la mână urice, de 

le scrie pănă în matca ca bătrănă și nu să tem» — Copie 

Axintie € vestitul caligraf și caonicarul, 

so. Iaşi, 18 Mart 7234 (1726). Mihai Răcoviţă-Vodă, pentru 

moşia Munteni. Nume: Cotăriă, Jderoae. 

51. lași, 13 lulie 7242 (1736). Costandin Neculae- Vodă către 

Șerban Cantacuzină biv Vel Medelnicer şi Solomon Botez 

biv Vel Şătrar, pentru hotărnicie la «săliște Moreni, de care 

să ţini Rătunda și Colacul Bălții şi heleşteul ce să numeşti 

Păscărie Mitropolitului Grigorie Nichenschie, ce ai fost egu- 

men la mănăstirea Todireni, şi la moşie Todireni, de care să 

ţini Ceiriul şi Adăncata şi Poiana Pustie». Ceruse hotărnicie 

Hristofor egumenul de Todireni. — Copie. | 

52. 31 Ianuar 7246 (1738). Grigore Ghica-Vodă, pentru Hris- 

tofor egumenul de Todireni. Citată hotarnica din 7244 (1735), 
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“Zi A 
28 Octombre, cu chemare de «tărgoveţi den Sucfănău Soldo- 

veni şi Armeni, anume Ioniţă Necşoiii şi Dimo Săoleș şi 

Costandin Olariu, şoltuz, şi Grigoraș Chele-Albă, Arman, şi 

Toma Ciomag, Arman, și Stănislav, şi Ion Ciubotariii, şi 

Vasăli Păduri, şi alți mulţi». Carte de blestem de la Mitropo- 

litul Antonie. Hotare: «de la crucia Armanului păr la Făn- 

tăna Băcului, tot locul de triaba Domnii, fiind Scaunul Dom- 

niei la Suciavă, dar ei nu ştii cui s'aii dat danie, ci dum- 

[neaJior hotarnicii au întrebat şi pe dichiu Isaiia de Suciavă, 

ari niscaivai (sic) scrisori pentru un loc ci să chiamă Păs- 

cărie şi Colacu Bălții. Dichiul ai zis că n'are nici-o scri- 

Ssoari. lar egumenul Hristofor ni-ai arătat un uric de la 

Irimia Moghila Voevod şi trii ispisoace de la răposatul Alic- 

sandru-Vodă şi de la Gașpar-Vodă și de la Ştefan Tomşa- 

Vodă, osăbit aii mai arătat un ispisoc de la Ștefan Petru- 

Vodă, pintru Colacul Bălții, anumi că este danie şi miluire 

m(ă]n(ăstirii] Todirenilor. Şi, văzănd scrisori ca aceste, s'aii 

sculat şai luat și pre alț boeri, cari sai tămplat acolo, 

anumi Ghiorghii Turculeţi Post. și Ilie Şăptilici Stol. șfi] 
Vasăli Balş şi Isaiia dichiu di Suciavă şi Toader Bădiliţă 

părcălab și Toadir Dămiian Vor|nije(ul] de Suciavă şi alț oamini 
bătrăni megieș, şi ai văzut hotarăle, şi aii dovidi: pentru acel 

loc ci si chiamă Păscărie, că sănt în hotarul Mirenilor. Numai 

ai dat samă Hristofor că în vremile vechi au fost venit 

un Mitropolit (lipsă), om străin de la Nichie şi au fost egu- 

men la “Todireni, trimis de la Svinta Agură, și pe numile 

aceluia le zic Păscării Mitropolitului, şi acum fac că esti locul 

Mitropoliii, măcar că ai și stăpănit dichiii de la Mitropolie 

de multi ori pe acel numi ce sai numit Păscărie Mitropolitului, 

schimbăndu-să numile şi numindu-să osebit Păscărie și Co. 

lacul Bălții, iar săliște nu esti, hotar mare... Osăbit și altă 

bucată de loc ci să chiamă Ciiriul, cănd era Domnie la 

Suciava, era ace bucată de loc ciir gospod, pentru triaba 

Domaiii, dar esti din hotarul Todirenilor.» Hotarele le înseamnă 

acum Bădiliţă, Dămiian, «Grigori rotar din Todireni, Toader 

Mişca, Mihăilă fisoru Todosiei şi Chele-Albă, Arman de Su- 

ciavă... Un ștejar cu cruci vechi într'ănsul... Drumul cel
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mare ce merge de la Suciava la Botoșăni, pănă într'u poeniţă ce 

să chiamă Poiana Puţului, şi esti și un puț vechi parăsit, 

lăngă drumul cel mare... Pe unde aă fost şi arături, să 

cunosc hotarăle, să chiamă Priloagile, și de acolo loveşte la 

Făntăna Putredă, şi apoi la Trestioara, apoi la Făntăna Roș 

(sic)... Vale-Mare şi Racovile... Pă la un ştejar mare, în- 

sămnat roate... Pi din sus di lunca lui Marcu... Vadul lui 

Ciuşcu ... Cuibul Hulturului ... Capul Domnului, şi de acolo 

opcina cu hotar, Zvorăşte, pără în hotaru Dragomirnii ... 

Înpotriva altui părăi, ce să pogoară de la Pleş... Şi de 

acolo drept prin lozii, şăsul... . S'au pus o piiatră în dălma 

dialului.» Sandu Sturza Vel Logoft. — Copie. 

53. 18 Ianuar 7247 (1739). «Varlam Uisachi egumen ot Sla- 

tina], înpreună cu frate-mei Gheorghii Ursachi», dai zapis <un- 

cheşului Ştefan Iani biv vtori Logofăt», că, «fiind maică nostră 

Sarafima Ursăchioae datoare cu doi sălaş|e] de “Ţigani întregi 

dumisalțe], osăbit de aceste 2 sălași de Tigani mai are dum- 

n[eajlui datorii la minje), la Varlam, ce me'u dat la însură- 

une mă, unile şi altile, anume): un brău de Țarigrad, care 

e-u fost cumpărătura 12 lei în Țarigrad, ș[i] 20 berbeci, și 30 

vedre vin, osăbit de altele ce meri dăruit dumn[eajlui la 

uraba nunţii». Pusese zălog Feteștii, «cu vecini», <osăbit de 

doi vecini ce s'ai răscumpărat de la maică nostră». Cedează 

satul. «Ș'au priimit-o şi] dumn[eajlui pentru aceşti Ţigani 

pentru alte datorii, ș[i] ne'ă dat toate zapisăle... Săi hii 

dumlijsale driapt[ă] oțin[ă] ş|i] moșii în veci, şi copiilor dum[i]- 

salle| » Iscălesc mai mulți boieri, Serie «Costantin Lănlă], Me- 

d|elnicer)». 

Pentru Varlaam Ursachi, v. tabla la vol, II-IV, 

54. 20 anuar 7247 (1739). Şteafan ani Logjojflă]t vinde 

cumpărătura sa de la cei doi Ursachi. «Sălașe de Ţigani t-am 

fostu cumpărat de la maica lor, Martha Ursăchioai.» 

În călugărie, Marta s'a numit Serafima. 

55. 6 Februar 7250 (1742). Mărturie pentru «Darie c-ai 

fostu Med[elnicer]u cu Neculai Drehle de la Rădeni ot Ținutul 

Eşului». Pomenită «o mărturie de la Toader biv Vornic de 

lemne şi de la lacomii Vornic, din vălet 7246 [1738], Mai 2». 
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56. laşi, 31 August 7250 (1742). Costandin Nicolae-Vodă, 

pentru «chir Ioasaf, egumenul de la sv[ă]ata m[ăJn[ălstirea 

Toderenii», pentru dijma Merebilor. 

57. 26 Octombre 7251 (1742). «Iordache Balş biv Vel Jicni- 

cer» dă zapis «fratelui meii Lupul Balşi ce aii fost Medelniceri- 

Maria»,dindu-i Plopenii, «în Ținutul Sucevei», care «îmi este 

mie daniia de la dumniei mătuşica Catrina Ursăcoe», primind 
el în loc Vladicina, <în Ținutul Hotinului, de ocol tărgului». 

Pomeniţi «vecini de Novosiliţă», Iscălesc și «Costandin Balș 

Ve! Pah., Vasţijle Balş». Scrie «Toader Bădiliţ[ă] Vorlni]e 
ot Sucava]». 

58. I-iă lunie 7251 (1743). Împărțire. «Parte ce au fost 
de baștinlă], frătască.» 

59. I-iii lunie 7253 (1745). «Toader Cotărlă» vinde moşie 

lui Ioniţ(ă] Chişcă. «Unchiul nostru Toader Cristiţ... Tră- 

găndu-ne şi noi tot de pe namul dum[ijsale, din bătrăni.» 

6o. 1-iu Mart 7254 (1746). «Aniţa fata popii lui Ştefan 

Chișcă», cu fiii «Ionit[ă| şi Malitiţa şi Safta», face o vînzare. 

61. «Costandin Pahar[nicul] [Cantacuzino]», către Lupul Balș 

Ban, «<cinst[it], iubit şi al mei întocmai ca un frate, cumnat». 

«Mi sad rupt iazul morilor de la Tişuţ, şi, după cum s'aii 

rupt, nu-i nsdejde ca să-l mai ezăsc acolo unde ai fost, — 

nu de alt, numai dum. ştii căt năcaz, că în tot anul îl ezăse 

căte de doi ori, ce acum am socotit să-l fac mai sus şi să 

sap alt[ă] gărlă, şi, unde vin să-l facă, vine cu un capăt pe 

locul dumitale; ce te înștiințăz şi te poftesc ca să fii cu voe 

dum. să-l fac acolă, undi am socotit, că, unde voi să-l fac, 

dumitale nu să face nic-o păgubire ; şi, pentru adetul moșii, 

iarăş, ce-i socoti dm. să dau pe an, să-m scrii dumneta, căt 

să ştiu. Numai poftesc, frate, ca să fie cu voe dum[ijtale, că 

eu sănt nădăjduitu dragosti dumitale).» «Mai 29.» 

Pecete neagră, cu vulturul bicefal, coroană şi literele K. C. 

Lupu scrie pe'idos: «răvaş de la Păh. Dinul». 
E Dinu ful lui Matei Cantacuzino, Banul muntean, şi bunul Mitropolitului 

Veniamin Costachi, V. vol. VII, p. 173 şi urm. Tișăuţii îi avea de zestre 

(ibid., p. 196). EL s'a căsătorit şi aşezat în Moldova la 1735-60 (idid., p. 193). 

Soţia lui Lupu Balș, Safia, era fiică a lui Iordachi Cantacuzino Păscanul, pe 

cînd Dinu ţinea pe Safta a lui Iordachi Cantacuzino Deleanu] (v. Înscripţiile
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mele, |, p. 4). Tot acolo, notițe despre Lupu Balş. în curtea bisericit din 

Rus-Mănăstioara, între Suceava și Reuseni, în Bucovina, am mai găsit aceste 

două inscripţii bălşeşti de pe atuuci, puse pe aceiași piatră : 

«Aice să odihneşte şerbulă Ini Dumnezăii Joan Balăși Velii Vorăn[ic] ; 

aii răpeosat la velet 7247 (1735), Noemv. 25. 

„«Aice și fuulii dumisale Vasile Balăşii Velii Stolnec; aii răpoosat la vălet 

7262 [1753], Dech[emvrie) 25.» 

Pentru Băișeştii mai vechi şi înrudirea lor cu Birlădeanu, boierul ucis de 

Aron-Vodă, v. mai sus, n0 7. Din regestele date în vol. VI, p. 559, se vede 

că Ioan Balş, cel îngropat la Plopeni, era frate cu Andrei, Pavel și Aniţa, 

după eare sa numit fiica lui Ion, măritată cu Constantin beizadeă, fiul lui Brîn- 

coveanu. Tatăl lor zz ar fi Vasile, fiul Marelui Vornic lovașcu (îbid., p. 589). Cf. 

în sfirșit tabla Doc. Callimachi şi Kozak, Ipschriflen aus der Bukowina, |, pp.22-3. 

Vasile al II-lea Stolnicul, se întimpină și în actele noastre, la 1742 (n0 61). 

împreună cu Constantin, poate un frate, şi cu rudele lor, fraţii Lupu și ordachi. 

62. 17 Novembre 7259 (1750). Hotarnică. «Satul Grigoreștii aii 

fost driaptă moşie a Saftii Spătăroaei lui Neculai Ureche Spa- 

t[arul], fata lui Andrei Hat|manul]; unde Neculai Ureche acolo aii 

trăit şi ati murit, fiind faţă temeliile casălor și numele lui scris 

pe piiatra mormăntului, și după moarte Urichioaii ai rămas în 

stăpănire niamului săi Buhuşăştii, fiind aşezare într'acel sat 

şi Dumitru Buhuș, tatăl Sandului Buhuș, trăind triizăci şi 

doi di ani păn la morte sa, şi acum trăesc şi copii săi și 

oameni marturi ce aii adus Buhuș [Sandu, Postelnic], anume 

Ghiorghi Dohotariul din sat din Măndreştii şi Vasăle Hărtie 

ot tam şi lon Drăgușan și Flore şi Dănilă...» Fusese hotar- 

nică între Dumitra Buhuș și mănăstirea Suceviţa, supt «Mihai- 

Vodă» (Racoviţă). — Copie. 

Penuu spiţa neamului Buhuș, v. vol. V, pp. 573-5. Nicolae Ureche, fiul 

lui Vasile și neporul de fiii al lui Nestor, şi-a măritat fata după Sandu Buhuş 

Hatmanul. V. îbid., pp. 574, 578. Soţia lui Nicolae se vede de aici a fi fost 

fata lui Andrei Hatmanul lui Petru Șchiopul. V. Hurmuzaki, XI, tabla. 

63. 24 Septembre 7261 (1752). «Irina Chişculeasă, a lui Cos- 

tantin Chişcă biv poroşnic», vinde «săliştea Muntenii», în 

hotar cu «Răteştii, dum(ijsali Aristarho biv Vel Spăt.». 

Aristarho Hrisosculeii era fiul unei fete a Duacăi-Vodă. V. vol. VI, p. 563. 

64. ro Mart 7267 (1759). Zapis al lui «Costandin Osmache», 

negustor, cu fratele, din Iaşi. Pomenit şi «Tănas(e] Făină, 

3.au fost Vornecu di spre Doamna la Duca-Vodă». 

65. 25 lulie 7267 (1759). Judecată a lui «lordachi Canta- 
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c[uzinoj Pah.». «Ionașco şi Titiia, ficoriil ui Gavril.» «Toader 

cel mare, fisor Ursului din Pășcănei.» «Stăpănire răpousatului 

Sandul Sturdze Log[oJfăt.» 

lorâachi e fiul Deleanului. V. vol. VII, /. e. 

66. 8 Septembre 1764. «Lupu Balş biv Ve! Vor[nic]» se îm 

voieşte înnaintea «Sfiinţii Sale părintelui Gligorie arhimandritul 

cheschiofilaxi tis ieras chevasilichis monis tu Aghiu Pavlu?, 

de la sfănta mănăstire Sfetagora, ce esti hramul Sfeti Ghiorghi», 

şi cu Timoftei egumenul de la Tudoreni, pentru moșia Morenii, 

în hotar cu satul săi Plopenii. Balș avea și Văicăneştii, Feteștii. 

Se face schimb : «măcar că Merenii sănt oarece mai laţi, dar 

esti moşii mai scurtă». Balş cheltuise peste o mie de lei cu 

morile. «Şi o cărămă ce este lăngă moară.» Marturi: «părinții 

sfetagoreţ de la sfintele mănăstiri de la Iaș, şi alţi boeri mari 

care s'aii iscălit... Care s'au tămplat și Sfinţie Sa părintele 

Gligorie arhimandritul de la sfănta măn(ălstire Sfeti Pavlu de 

la Sfetagora, undi esti închinată sfânta mănlăjstire Tudoreni, 

viind aice cu sfânta cruci». Pecete cu cerneală, cu blason ne- 

înţeles. 

67. 22 Octombre 7273 (1764). «1. Cant. Spat.» dă o poruncă 

hotărnicie la «Costandin Tacul, Căpt. loan Maţ-gras și loan 

Pășcanul, ot Săngerii». 
63. 3 August 1765. «Cost. Ct.Pah.» (Cantacuzino; v. n'61] face 

izvod de moşii și lucruri. «Lanţuv de aurcu zălidi..., inelu 

cu diamanaturi de logodnă, 2 inele căte cun zamfiru albu. .., 

1 inelu cun zamfiru albastru, de pecete..., 5 flori de arginti 

pe haşă..., 1 stropitoare de argintu poliită..., 1 săcrieş 

săpatu ș[i] poliitu, 1 săcrieș mic cu urșinic de odoară, 1 săcriă 

mare cu boarfe, flocos; 1 scoarță mari cu flori, 1 covoru 

mare de urşinicu, 2 covoară de Țarigrad, 2 năfrămi de 

oglindă: una prisne cu hiru ș[i] 1 de răţăle cu biru..., 6 

cămeș cu mânică cu hiru, 5 cămeși leşăşti cu hiru, 1 mas[ă] 

a mas[ă) cu peșchiriuri,.., 12 şărvete cu rățăle cu hir..., 

1 beniș de știof galbănu cu samuri, 1 beniş de știofu albu cu 

cacomu..., 1 roche belacoasi verde în şătrange cu hiru...., 

1 Ki cueppbhas sis tegâc nai Aaahris p.ovijS 105 &ţtov Ilndhob.
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1 rochi de aclazu singepiii cu hiru..., 1 anterei di ştiof cu 

hiru..., 1 oghialu de lastră cu şarşaful lui, cusută cu hiru, 

„„ 1 prostire cu sirmă peste totu, 1 prostire de răţăli cu 

hiru..., 2 feţi de perne mari și 4 mici de papură (sic) şi 

„cu răţăli cu hiru, 1 cămară.» Satul Soci îl păstrează socrul. 

69. 8 Septembre 1766. «Grigorie arhimandritul cheschiofilaxi 

tis eras che vasilichis monis tu Aghiu Pavlu de la sfănta mănăs- 

tirea Sfăntagura!» și egumenul Timofreiii de la Todireni daii 

zapis lui Lupu Balş pentru schimbul pomenit. Iscălitură 

grecească. Pecetea mănăstirii Sf. Pavel. 

7o.<ţ Dum. răzăș de Drăgotenfi), cu fer[ilcită săn[ăjtate mă 

închin dumilorvoastre. lată că ei paartea mea de moşii ceo 

am acolo, am văndut-o dumisale giupănului Costandin Pa[naliti, 

Lipcan. Fiindcă să hotărăște alături cu moşie dumisalle), 

este răzăş. Dar, fiindcă sănteţ dum. mai aprope, că sănteţu 

la un loc, de vre, daţ banii ce scrie în zapis, şi va rămăne 

moşie la dumilur voastre. Nu vreţ să daţ bani, iscăliţ în 

zapisul mei cel de vănzare, că iată că ei vă înștiințăz, să 

nu zăciț pe urmă că naț ştiut. 109 lei estea prețul văn- 

zării mele, şi acmu păn la Sfete Dumitru să veniţ, or bani 

să daț, or să iscăliț. Și să fiț dm. săn[âjtoş. 7274 [1765], 

Oct. 17. Al dm. ca un frate: Ioniţ[â] Chişcă.» 

71. 3 Decembre —. Iordachi Bals trimete Lupului, fratele 

săii, actele Plopenilor şi «pecetluitul!) lui Ursachi de o pungă 

de bani a lui Cioldan» [= Şoldan; v. şi n* 15: 16). Pecete 

mică, neagră, cu o lebădă care-şi ciugulește pieptul. 

72. lanuar (1777-82). Jalbă [către Constantin Vodă Moruzi). 

«Ei am rămas întunecat, neavănd nici o scrisoare la măna mea. 

Şi, în trecuţii ani, în vreme Mării Sale răpousatului Grigori 

Calimah-Vodă, mergăndu ei înpreună cu dum. boeri -taii 

fost pribegi într'acă vremi, la Cășla Hanului, la Sultanu ce 

era acold, am găsit și pe văru-mieii ce era acolă, robit 

de Mărie Sa Crăng[=Crîm]-Gheri-Han, și, fiind el om slab 

şi la vărsta bătrăneţilor, mi-ai arătat pe unde sint moşiile 

zălog de dănsul, dăndu-mi şi mărturie înnainte a toţ boerii 

t V.p. Gr, nota. 

  

| 
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tai fost acolo, pe unde sint amaneturi pusă, cari sint 
și iscăliț 5 boeri mari întrace mărturie, ca să caut să-mi 

scot parte me de moșie. Și alte părți liam scos toate, 

după ace mărturie, iar, căt peatru o moşie anume Mun- 

țenii, de la Ţinutu Hărlăului, c-ai fostu pusă amanet la 

răpousatul Panaite cupeţ, care o stăpănește acmu fiul săă, 

Tordachi Panaite, mergănd la dum, nic întru chip nu să 

dă la cale, zicănd că o are cumpărătură dă la maica acelui 

văr al mieă. Doamne, eu ceiii parte me& şi să răscumpăr 

parte vărului miei, şi păn acmu n'am putut să-m caut drep- 

tate me, fiind vremile răscoalilor, şi, după răscoale, fiind Ior. 

dachi Panaite om a răpousatului Mării Sale Ghicăi-Vodă, 

n'am îndrăznit să jăluesc, ce acum mă rog Mării Tale, ca 

unui Domn bun și îndreptător, să aibu dreptate de la Mărie 

Ta. Şi cum a fi mila Mării Tale. 

Robul Mării Tale: 

Jonit[ă] Chișcă, mazil ot Niamţu.» 

Fuga boierilor la Han se fâcu supt Joan-Vodă Callimachi, în 175%-9. V- 

Doc. Callimachi, |, pp. CIUL-IV. 

73. 3 Februar 1779. Cercetare la Munteni, pentru Ioniță 

Chişcă. Marturia vărului său era din 13 Novembre 7276 

(1767). Cumpărătorul arată un act din 24 Septembre 726r 

(1752), de la «lrina Chișculiasă, a lui Costandin Chişcă c-aii 

fost poroşnic, muma lui Ioniţi Chişcă şi mătuşa jăluitoriului». 

<Răzeş împregiuraş.» Pomenţi: «Ioniţă Bantăș diiac și Macarii 

Gheban diiac». 

74. u* Mart 1785. Mih[ai| Sturz(a] Vel Ciucer dă adeverinţă 

pentru moşii bălșești. «Fiind a mănăstirii Ocnii [moşia Vlă- 

dicica], dată dă răp[ojsatul Ursach[i] Vist., fiind atastă mă- 
n[ă]stire făcută din temelie dă răp[olsatul Vist. Ursache |v. 

n” 53]... Mam învoit ei cu dumnealui nene Lupul Balş Lo- 

g|ofăj:.» Se pomenesc satele: Nădăbăuţii, Novosălniţa. «Cum 

şi ei cu mătuşa Safta Hătmăneaasa, fiind clironomi răp[o: 

satului Iordachi Balş Vornic.» <Schimbătura ce ai făcut 

moșă-miei cu dumnealui.» 

Ton Sturdza, fiul Sandului, alipit la casa rudei sale Grigore Matei Ghica,
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trăi, după plecarea acestuia în Țara-Romănească, aici lîngă dinsul. Fiul săi 

Mihai era deci prin creștere un Muntean şi avea și lLogofeţi munteni ; de 

unde particularităţile de limbă ale acestei scrisori, V. și vol. VI, p. 567. 

75. 1793 Plingere de încălcare și pagube a lui Ștefan Hur- 

muzachi V. Vist. contra Stolnicesei Ilinca Bălşoaia. «Trecu 

vitile lor din Cordon piste hraniţă, în parte acasta, din- 

coace, în Moldova.» 

Pare să fe bunicul lui Doxachi de la Cernauca. 

76. 20 Februar 1795. Alexandru Ioan Calimah-Vodă, pentru 

«ordache fiiul răposatului Ștefan Hurmuzache biv Vle]l Vist.», 

care stăpăneşte moşia «Lucsenii, ci se numește și Salcea, la 

ia[ult[ul] Sucevvii, care îi este clironomie de la maica sa 

Balașa CantacuzinO». 

Un Matei Hurmuzaki, care face hotărnicie la 1779 (vol. VII, p. 228, n9 31). 

îşi mărită fata, Anastasia, cu Ioniţă Canta, cronicarul (457. dit. rom. în secolul 

al XVIJl-lea, tabla). Bălașa nu poate fi deci o fuică a lui Dinu Cantacuzino, de 

şi o Bălașă, fiica lui, ţinuse întăiii pe Arisiarho Hrisoscoleii (v. mai sus, n9 63). 

Bălașa Furmuzaki e de sigur fata lui Constaztin Păşcanul, V, Genealogia Can- 

/acuzinilor, tabla la p. 47. 

77. F. d. «lzvod de zestrii &-am dat fiichii meli Bălaşii.» «O 

masă aliasă cu peșchirul ei. O masă neimţască cu 12 şervite 

cu horbote, şi un peșchir de spălatu, cu horbote, şi o nă- 

framă de măni cu rețele... 4 mesă în cinci iță, cu 24 șer- 

vet|e] și 4 năfrămi de mănă, o năframă de obraz în cinci 

îţi... 4 prostiri vărstate de pus pe chilote, 2 prostirți] d'infăţat 

oghialul... 4 părechi mari şi 5 mici de burungicu cu rățeli 

cusute cu tiriplicu... 1 cămeșă de făredei... 1 săpetu de 

cele flocoas[e] mari de la Lepţeani, 1 săcriii săpatu, poliitu 

peste totu, 1 săcrieş micu, înbrăcatu cu urşinicu, cu oglindă 

cu călămăr[i] ș|i] de pus odoarele... 1 chilotă de atlazu.. . 

1 pologn de taftă leșască cu ochi... 1 colomocu (sic) de 

postavu de pus așternutul, 1 oglindă mare de cele bune și 

cu cheptenii, 1 șcatulcă lepțcăniască de cele bune, cu 8 șăpuri 

și cu 5 păh(are| şi 2 carafiți. . . Hamuri de bulgarii ruseşti, 

1 cămară cu 6 cai murgă, cu hamurți] din țară.> Şi moşia 

«Socii, la Hărlăui, pe Militinu». 

E zestrea Bălașei Cantacuzino din nl precedent. 

78. «Salce, 27 8ber 1800.» (lordachi Hurmuzachi] către un    
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Vel Vornic, care venise pentru hotărnicie și nu isprăvise 

nimic. «ară cereare me era întru scoposul acestii, ca să fie 

triabă adusă la înplinire şi săvărșire ei, iară nu pentru ca 

să-ţ faci dum. numai o preimblare de la Eș pănă aice şi să 

umbli doao-trei zile pe moşie me, nefăcănd nici-o triabă, 

numai ca la o recreație după vănat, și, măcar că ai venit 

dum. la mine drept la gazdă, ci, viind, te ai dus dum. la 

dum.-lui Vist. Balş... 

Al 3-lea, îm scrii că vreame au fost de tomnă şi, străcăn- 

du-să vreame cu totul, nu s'aii potut face deplină hotărăre. 

Ei la atastă dai respuns așă: fiindcă dum. ești o per- 

soană plină de înţelepciune, plină de înțelegere ş[i] plină şi 

de învățătur[ă], foarte bine știi că vremile de tomnă sănt 

nestatornice și schimbătoare, întru care nu este cu putință 

ominiască a face vr'o trebuință și a o aduce la sfârșit şi, 

ştind atasta, pentru ce dară ai venit? Nu pentru altă, numai 

ca să mă înșeli pe mine şi să scoț de la mine banii cu în- 

şălăciune, carii fără de nici-un fel de chip de respundere 

dum. eşti îndătorit îm a da innapoi. 

AL q-lea. Îm scrii dum. că cu însuș priimire me țam dat 

butce[ă] şi cai de te ai întors înnapoi. Cu dreptul este că cu 

însuș priimire me am dat cai şi butcă, dară și cu rugăminte 

aumi*, văzănd vreame înprotivitoare, și cunoscănd triabă că 

nici-o silinţă nu iaste de spre dum., am făcut cinste dumle 

dăndu-ți cai și butcă ca s[ă] te întorci acasă] înnapoi, iară 

să nu umbli cruciș drumurile, precum ai făcut dum.; cu care 

umblare cruciș a dum. mi-ai fărmat butca şi fărăme mi Lai 

trimis acas(ă], de unde mi s'au pricinuit multă cheltuială la 
tocmire ei, care cheltuială s'ar cuvini să fie înplinită de la 

dum.; numai trec acu cu videre. Ci banii, cei 100 + carii 

cu înșălăciune de la mine sănt luaţ, cu toată frățască drep- 

tate poftesc înnapoi.» Citează: «pravilele giudicăţilor a ţerii 

şi Sfăntă Scriptură». | 

Al 8-le. Îm scrii ca să hi fost socotit mai nainte și așă 

să fi fost poftit pe un mazăl de hotărăre, dară să nu fi fost 

rădicănd un boer de la Eș. Drept este că așă am socotit si 

nădejduit că boer de la Eș, fiind totdeună practicos între 

1143. Vol. XI. 5
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giudicăț și avănd la măna pravilă, precum Sfint. Scripturi şi 

a Sfinţilor Părinţ, aşă şi pravilă politiceștii giudicății, nu va 

fi lacom spre înșălăciune, ci va fi următor pravilelor și în- 

pli[nijtor, iară nu călcător; pentru atastă am rădicat pe 

boer de la Eș, iară nu fieșcare mazăl care dă pravile sus 

pomenite abia aude, nu tocmă să le știe, Socotinţă me și 

nădejde foarte tari m'ai înșălat pe mine, fiindcă, încun- 

giurănd pe Lupul [Balș], am nemerit la Ursul.» 

79. F. d. «Docsache Hurmuzachi Căm(inajr şi cu soţie sa 

Ilinca, născută din Murguleţi, de o parte, şi Iordache Hur- 

muzache |vărul lui Doxachi], de alt[ă) parte», fac mărturie cu 

privire la satul Camăna, din Bucovina, dat la 1811 de Doxache 

lui lordachi în schimb pentru Salcea si lucşani. Schimbul 

nu se îndeplineşte atunci, și acum se cere extabularea con- 

tractului. 

80. ş Iulie 1805. «Enache Hurmuzache», pentru o vînzare de 

Țigani către Iordachi, nepotul săii. 

81. ş Octombre 1805. «Gheorghi Radovici» arată că avin- 

dut lui Iordachi Hurmuzachi «o casă aice în Eş, la mahalaoa 

Muntenime-de-sus, unde sănt gropile de humă ot Păcurari». 

82. 10 April 1807. Chitanţă a lui Grigori Dascal către lor- 

dachi Hurmuzachi. «Mai cerăndi hac la dumialui.> 

83. 1812. Plingere a lui Sandulachi Caţichi pentru că «d! 

polcv. Bulhaţcov, ginerile răpousatului boeriii Spăt. Grigorie 

Başotă, ai scos moșiia Vlădenii în mezat». 

84. «Cu plecăciuni mă închin Svinţii Tali, părinte arh. Chiril, 

egum. de mănăștire Gălăţăi. 

Moşăe Belceştii, a mănăștirii, să răzăște cu moşie Săngerii, 

lovindu:să în capite, ș[i], pentru că sănti rănduitu spre ho- 

tărăre a nistor moșăi, nu lipsăsc a nu înstiința pe Svinţăe 

Ta ca să trimețu vechilu, cu scrisorile dinpreună, să ştei faţă 

în toată cercetare, pentru casă nu să facă vre-o greșală ; mai 

vărtos că ei sănt al Svinţii Tali fiă sufletescu. 812, Avt. 30. 

Plecatu : loan Sturza, Spat.> 

E. viitorul Domn. Mâteahna sa de pronunție se vede şi din hotăririle ce 

pune în timpul: iDomniti, V., în adevăr, resoluția din vol. Y, p. 280, n0'182. 

8s. 8 Septembre 1812. Chiril arhimandritul Gălăţii către loan      
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Sturza Spatar. «Fiindcă vremile sint precum este ştiut dumie 
și ei mă aflu cu toată casa mănfă]stirei în gătire de cele 
trebuintoasă, și vreme de a căuta de aceste ati încetat, păn 
mai cu păsuire, pentru aceia mă rog de ertăciuni că n'am 
pe cine trimite.» 

Pacea se încheiase între Ruși și Turci, dar Domn nu fusese numit încă, 

86. Ioan Sandu Sturdza-Vodă îngăduie a se începe din noi 
procesele la judecarea cărora nu s'a păzit «toate formele 
pricinilor». Să se cerceteze de acum înnainte dreptatea plin- 
gerii: <Fără atasta să nu să aducă, nici să sorociască pe 
pîrit în zădar pentru numai pir, sa ră-voinţă a jăl|uitori]lor, 
dind la cei chemaț în giudecată acele după pravile vadele 
spre adunarea dovezilor şi prilejul înfățoșării după îndemnări 
potrivite cu pricina... Jar apoi, întru cercetare pricinilor, po- 
roncesc să fiți în pace, cu luare-aminte la cetire scrisorilor 
şi fără grăire, îngăduindu-vă și agutîndu-vă unul pe altul 
întru înțălegeria și cunoștiința pricinii, ca cu acest chip să 
puteţi pătrunde și cunoaște adevărul și a face socotința 
dumv., încit să poată fi priimită şi osănditului. Aceste fiind 
dreptățile ce vă haracterisăsc după datorii, le însemnăm pă- 
rintești și domnește dumv., mai mult spre aducere aminte 
întru urmare ce cu prisosință sîntem încredințaț că veţi păzi 
spre contenire netemelnicilor ziceri, spre mulțămirea obștiei, 
spre lauda dumv. și spre bucuriia noastră. Poroucesc, Vel 
Vornici de Aproz, ca să stai a să ceti adesă ori ţidula 
atasta în adunare boerilor, atît la Mitropolie, cît și în Divan, 
ca să să facă auzită la acei care, precum mai sus s'a zis, 
sai n'aui fost față la hotăririle date mai înnainte, sati n'aii 
avut la îndemiînare dovezile în scris, a le arăta, şi să vie în 
de iznoavă cercetare, unde să fie cu neadormită luare aminte 
a să păzi di-a pururea pacia şi buna orînduială întru tot 
loc[ul], pu(r)tînd a să socoti acolo unde să dă dreptate fiește- 
căruia şi unde acei ce nici să judecă, nici ai drept a să 
judeca, nu să cuvine a sta faţă. Înplinindu-ţ dar datoriile 
ce te haractirisăsc întocmai după cuprinderia aceştii țidule 
pentru oricare înpotrivă urmare vei face arătare Domnii Mele,
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ca să fie căzuta punere la cale. 1827, Ghenari 23.» Către 

Teodor Balş, Vel Log. al Țerii-de-jos. — Copie. 

87. 20 Novembre 1834. Parte din diata baș-boierului Teodor 

Balş, privitoare la fiicele fratelui său Stolnicul Nicolae și ale 

cumnatei, măritată a doua oară cu un Metaxă: Zoiţa şi 

Anica. Aveaii moşia Maxutul, amanetată la L.og. Costachi 

Ghica şi alţii. Zoița iea pe Post. Lascarachi Sturza şi Anica 

pe Spat. Toma Luca. Li dă zestre şi «haruri pe giuvaeruri, 

argintării, şaluri, strae, butce, cai, bai, oi şi altile». Anica 

murise. E pomenit tatăl săii Grigore şi fiii fraţilor lui, sora lui 

Teodor, Anica, «ce sai săvărșit în călugărie». — La 1840 

Zoiţa ţinea pe rotmistrul rus Cafegi. 

B. Documente ale familiei Placă (azi la Ac. Rom.). 

88. laşi, 25 Iunie 7112 (1604). Eremia Moghilă arată că 

Nistor Ureache, Vornic de Țara-de-jos, i-a adus un zapis al 

lui Gligorie Vel Stol. şi Buzul Pitar şi Vasilie Tălpis biv 

staroste n B%phap Tu [= şi Burnar tot staroste] și Cehan 

Vel (sic) Vist. şi Sidor biv staroste, pentru o cumpărătură 

a lui de la Drăghina 'Tecmăneasa și fiii ei, Toader şi Cozma 

şi Lonaşco (cu 200 de ughi = srogekbiţ). Stroici Log. Pe- 

pelea. 

89. C. 1650. Un boierinaș din Buhuşești vinde partea lui din 

Şoimărești. Marturi: un Capșea, lonașco Coștug vătămanul, 

Misaiu ot Buhușeşti. Capşea iscăleşte: «Capcea». 

go. «Adecă ei Chiriiac Medelnicer și gupăneasa mă Alexan- 

draa, şi Vasilie, ficorii lui Gligorie Ureache &-ai fostu Vornic- 

Maria, nepoții lui Nistor Ureache Vornicul, scriem și mărturisim 

cu cestu zapis al nostru cum, de nim[e] nevoiţi, nică siliți, 

ce de bună voia nostră, am văndut a treia partea din sat 

den Șoimăreşti, din partea din gos, ce sintu [în] Țănutul 

Sucevei, pre apa Răşcăi, cu vad de moară în Rășcaa, 

'care partea ne iaste noi cumpăritură de la moșu nostru 

Ureache Vornicul, de la Drăghina Tecmăneas(a] şi de la, 

fiborii ei Toader și Cozma și Ionașco, azasta o am văndut 
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lui Gavril Cocris pentru căci ş'aii fostu moşie lui, dreptu o 

sută și doidzăci de galbeni, bani buni. Însă pentru atasti 

a treia partea de sat de Şoimăreşti, partea din &os, avut-am 

și pără cu dănsul de căteva ori înnaintea Domniei. Pentr'a- 

ceia, căt am avut drease de cumpărături de la moșu nostru, 

de la Nistor Ureache Vornicul, pre acastă partea ce mai 

sus scriem, pentr'aceia gudeţul ne dat noi să ţinem. Iară, 

după pără &-am avut cu Gavril Cocris, noi ne-am tocmit cu 

dănsul, de ş'aii întorsu moşie şi ne'ii dat acei bani ce mai sus 

[scrie, ca să fie] buni întru mănule nostria tot... . ta, pentr'aceia 

ca să hie lui dreptă cumpărătură [şi m|oşiia; și dres(e] &-am 

avut de cumpăritură [de ]]a moșu nostru Nistor Ureache 
d-ai fostu Vornic, toate le-am dat pre măna lui Gavril Co- 

cris, şi, de să vor mai găsi la noi nescare] dres[e] oprite, și 

de să vor lovi în vr'o vreamle], şi acele încă să s[ă] dea pre 
măna lui. Și [la] atastaa tocmal[ă] a nostră s'au prilejit boeri 

şi fiori de boeri, anum|e] Ştefan Rugini c-ai fostu Șetrar şi 
Silion şi Ştefan Gherghial, Vornicii de Poarti, și Vas[i]lie 

Talpă t-au fostu Vornic la Botăşeani şi Gheorghie Talpă și 

Ilie vătavul Visternicului celui Mariia şi Earimia fitorul Du- 

mitraşco şi alţii mulţi ficori de boeri, tineri şi bâtrăni, s'ai 

prilejit la acastă tocmaiță] a nostră. Atasta scriem și mărtu- 

risim cu acestu zapis al nostru, Şi pentru credința am iscălit 

şi pecete încă ne'm pus la acestu adevărat zapis al nostru, 

ca să să creadză. Și ei Ghiorghiţă Arsenie am scrisu acestu 

zapis: să să ştiia.» 

Iscălește: Astivâpa (pecete neagră, octogonală, cu fum) 

şi alţii. 
La 25 lulie 7175 [1567], eChiriiac -aii fostu Medelnicear» se judecă la 

Jliaş Alexandru-Vodă cu Cocris şi cîștigă. Iscălesc botărtrea : Solomon Bărl[ă): 

d[eanul] Vel Log. și pisariul Anton, un foarte bun caligraf. — Altfel, v, mai 

sus, cap. I, n 62. 

91. lași, 24 April 7177 (1669). Nişte răzăşi de Băloșești fac 

vinzare la Şoimărești lui Gavril Cocris, cu «doi lei, bani 
gata». Marturi: <Gheorghiţ[ă] Ipifanie, Irimiia Muntianul, Gaș- 

par de Bărgăani».. 
Pentru Cocris, v. ni precedent şi ale mele Porc. Bistrifey, tabla, 

92. 26 Septembre 7178 (1669). Boierii daii mărturie pentru
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împărţeala făcută de Gavril Cocris cu fraţii săi, de Gheor- 

ghiță Băloșescul, cu frații, de Solomonești şi fiii Tecmănesei, 

etc. — Copiat de «Toader Săcară, diiac de Divan», la 21 

lulie 7272 (1764). 

„93. «Trăg Neamţu». C. 1670. Un Trimes domnesc arată 

că a fost însărcinat să aducă pe egumenul de la Cetatea 

Neamţului în procesul cu Cocris, Părţile se împacă. 

94. Băloșești, 9 Iulie 7183 (1675). Soţia lui Ion Muste și fiii 

ei, Toader şi Gligori, vind o moșie. Scrie «Simion proegumenul 

de la mănăstirea] Neamţului». 
95. «lo Nicolae [Alexandru] Voevod bj. mil. gsprii zemli 

moldavscoi. 

Scriem Domniia Mea la toţi lăcuitori carii sănteţi tocmiţ 

Cu rupta noi din [Ținutul Njiamţului, vă dăm în ştire, iat[ă] 

că aii venit vremea să s[ă] dea banii birului înpărlăjtescu, 

dup[ă] obiceiul cari este în toț aii, cari voi știţ binea că, 

căndu s'ai dat banii birului, altă dat[ă] să scotea pe ț[ar]ă 

osăbită orănduială, afară de tocmalla] ce aveţi. Ce noi am 

făcut milă cu voi şi am lăsat să lipsască alteli toate, și din 

tocmala voastră să nu fiți scoși, şi s'a socotit de s'aii orăn- 

duitu acmu o parte de bir. Pentru cari am socotit Domniia 

Mea, înpreun[ăj cu tot Sfatul nostru, alt să nu s[ă) scoaţ[ă] 

pe voi, făr numai un €fertu din tocmala voastră să daţi acmu 

la Săptemvri pentru ac& o parte din biru, precum scrie mai 

sus. Cari știț şi voi că întăiaş dat[ă), la aședzarea ruptii, s'aii 

pomenit că este cinci tferturi într'un an, adecă un cfert mai 

mult, cari s'aii socotit să dați acmu la Săptemvri, și, măcar 

că, căndu s'ai socotit de se-ai făcut așeadzari ruptei, s'aii 

pomenit să fie cinci &ferturi într'un an, socotindu-s[ă] sămile 

pe la Ținuturi mai mari, cari n'a eșit duplă] socotial[ă] şi 

m... [rupi], îar noi tot am făcut millă] și am scădzut, și 

din cuvănt nu ni-am în[depărtat), t-am lăsat să fie rupta stătă- 

toari, mai mult pentru binilea vostru. De cari lucru, iat[ă] 

că vă] se[riem ca], viindu-v[ă) carte Domnii Meaife), să 

căutați să siliți să vă daţi banii acestui <fertu la măna zlo- 

tașilor &-ai strănsu &fertul al doilea trecut, de la Avgust, 

făr neamic[ă] întărdziari, pe izvodul din Visterie, ce iaste 
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la măna zlotaşilor, şi cari dintre voi n'or fi eşit păn acmu la 

rupt[ă], să ias[ă] la acestu £fert, să-ș iă bani, nimea să nu 

rămăe făr[ă] rupt[ă] pe numile lui, de vreame că noi rupta 

o lăsăm să fie stătțăjtoare. Și, dăndu banii acestui &fertu 

ce s'aii scos acmu la Săptemvri, veţ fi în odihnă păn la 

Noiamvri, şi alt[ul] păn atuncea n'a iași, ni& îţ fi scoş din toc- 

meală. Și, [prejcum vă adeverim, aşea va fi, şi atuncea, la 

Noemvri, la vremea v'eţi scoate &fertul vostru, pe tocma[lă], 

iar din tocmal[ă] mai mult nu-ţi da. Și pre banii altor &fer- 

turi, veţi da și 5 plolt[ronici] de ug. pentru sulgii, și pentru 

iliş, şi răsuri veți da de ug. căte 3 pt.: 2 pt. vorfia Visterii 
șun pt. a stringătorilor; însă pe acel 5 pt. de ug. nui da ră- 

suri. Şi veţi da și cei 4 bani de leii, dup[ă] obiceii, cosorul, 

cum aţi dat şi altă dat[ă] la banii birului; însă răsur[ă] pe 
acei 4 bani nu-ţi da. 

Acasta scriem. 

U. las, lb 7223 [1714], Săp. 1.» 

Pecete mică cu chinovar, octogonală: bourul cu coroană 

și inițiale neînţelese. 
E o întîmplare fericită că s'a păstrat acest act, unul din cele mai însem- 

nate documente financiare din această epocă. Pe lingă o mulţime de nouă 

amănunte, ei cuprinde siguranța că Nicolae Mavrocordat a introdus ș/orfurile 

și în a doua Domnie moldovenească a sa, în 1714, îndată după aşezarea țerii. 

Cf. cartea mea Geschichte der Rumănen, IL, p. 149 şi urm, 

96. 14 Iulie 7271 (1763). Neofit egumenul de Secul se 

împacă cu un boier. — Copie. 

«Cucoană Mărioară, cu plecăciune ne închinăm dumilor- 

voastre. 

Pentru vorba noastră ce am avut cu dum[neajta cănd am 

fosti acolo, noi am venit la Botoșani și neam sfătuit cu 

casnicii noștri, și ne-am priimit cu acesti izvod ce ai dat 

dum[neajta și cu fâgăduinţa care ai făcut-o dum[nealta că 

vei mai adaoge moară și casa la izvod, dar pentru altele 

rămăn la bunavoință. Că, de vei mai adaoge, fiicii dumlita)le 

vei da, dar mai mult de noi nu ești dumțneajta sălită, ce pre 

dătătoriul de bună voia iubeşte Dumnezeu. Numai pentru 

plofirul giubelii poftescii făr de supărare ca să s[ă] schimbe, 

or cu mil (), or cu jderi, fiindcă la noi nu fac nimine cu
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cozi. Fiindcă şi noi, după făgăduinţa ce am dat, adiverez 

dumitale că ne ţinem, și ştiut să fie că dăm jumătate casa 

noastră ce avem în Botoșani, în mahalaoa Triisfetitilor, şi 

4.000, adică patru mii de lei, bani, şi bricca cu doi cai și al- 

tele căte mai sănt lucruri pentru trebuința sa, toate negreșit. 

Şi aceste de la noi, iar de la milostivul Dumnezei blagoslo- 

venie. Şi acum, de este şi a dum|neajvoastră bunavoiln]ţă, 

și voia lui Dumnezeu să fie, poftescă să s[ă] facă toată aşă- 

zare prin atastă primire, şi să ne trimitiţ dum[neajvoastră 

prin omul acesta al nostru izvodul cel adevărat, iscălit de 

dum(|neajta, cum şi de cuconaşii dumnetale, împreună cu lo- 

godna, deplin, ca să știm a urmă peniru celelalte trebi şi să 

fim nădăjduiț, că iată și noi am trimis de la noi logodnă o 

tabachere cu un îneal cu adiamante și doaozăci de galbini 

olandezi. Şi poftescii să avem tot răspunsul desăvărşit. 

819, Julie 28. 

A dum[it]ale slug[ă] : 
Iavarabrne "lodvob Ilac. 

Şi soţul miei Sultana să închină dumlijtale cu plecăciune. 

Şi eu mă închin la dum[nea]vostră la toț cu părința[scă] 

blagoslovenie: Theodor Sachelarion [scrisoarea e de mina lui).> 

98. 22 Novembre 1820. Poruncă pentru preţăluire de casă; 

de la Vornicia Botoşanilor, către «Gheorghi Anastasie, sta- 

rostile de teslari, cu trei meșteri, şi starostili de chetrari, 

iarăși cu trii meșteri». — Iscălesc în raport: Leopitoc Nasr 

siov, Dumitru staroste de dulghiiari, calfa loan Murat, lon 

Tătar dulgher; Simioan staroste de chetrari, Vasil[e) Vină- 

gros calfa de chetrari, Dimitrachi Vucevaz chetrar». 

99. 6 lulie 1825. Scrisoare a lui «Theodor iconom» către 

Niţă Tacul. 

«Un sfeșnicariii n'am găsit, care scrii dum|neata] că este 

a casii ... Cuconul iordachi Negruţ nu este acasă, şi nu 

ştia de are trebuință au ba, dar îl aşteaptă ca să vie». 

Acest Teodor economul (preot) e pomenit în doc. Callimachi ale vol. V 

și în publicaţia Doc. Callimachi. (v. tabla). 
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C. Din condica Delenilor!. 

100. «Satele ce mi s'aă venitii de la părinți la împărțala noastră 

și ceale &-am cumpăratii eii și cari îm sintă de danie, și de 

pre cine să trag de începutii, şi care ce pricină ai avuti, 

așijdirea și Țigao[i] de baștină ce avemii, după cumii dove- 

desc ispisoacelea domnești ce s'aii scris la rîndul lor.> Delenii 

încep întăi. Se citează actele «cite sai aflati după prada 

Moscalilorii, la Horodinca, fiindă acolo». 

Această însemnare o face Iordachi Cantacuzino, cel d'intiiii Păşcan. «Prada 

Moscalilor> e ocupaţia lui Miinnich, în 1739. 

101. 7001 (1502-3). Ştefan-Vodă, pentru Anuşca și sora ei 

Necşa, fetele lui Manoilă, ce vind moşie la Mănăilești, in hotar 

cu Dumeștii, lui Grigore Săvăscul, cu 270 de zloți tătărești. 

102. 23 anuar 6958 (1450). Bogdan-Vodă, pentru Şteful 

feciorul lui «Fumu> şi frate cu «Măndre», cari aii dat la 

mănăstirea Neamţ un loc în hotarul Delenilor. Petru V. Log. — 

Tradus de Evloghie, la 27 Iunie 7269 (1761). 

V. Urechiă, /. c., p. 146. 

103. 21 Septembre 7077 (1568). Bogdan-Vodă, pentru Draga, 

fata Alexii diac, care avea uric de la «moșul Domniei Meale 

Stefan-Vod[ă], privitor la o sălește de la Cărligătură, unde ai 

șăzută luga ; ce să chiamă Cucutenii». O vinde «Banului, dere- 

gătoriului de Bacăi». 

104. 7090 (15812), Petru-Vodă, pentru un armășel. 

105. 7099(1590-1). Petru-Vodă, pentru pira călugărilor de 

Galata cu Golăe pivniceriul. 

106. 7106 (1597-8). leremia-Vodă, pentru Niagroe părcălabul 

de Hotin. 
107. 7107 (1598-9). leremia-Vodă, pentru episcopul Agafton 

de Roman, care e în pîră pentru satul Costeni cu Golești. 

108. «Cind am fostii eii Belcea şoltuz și cu doisprăze[ce) pir- 

gari» (la tîrgul Ștefănești) vin «<înnaintea noastră şi înnaintea 

Scaunului nostru» un număr de răzeși, ce și vind moara lui «popă 

1 Păstrată la d, Ghica-Deleni, După o altă copie, V. A. Urechiă a dat 

extrase în A7. Ac. Romîne, XI.
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Ştefan și popa Parcovschie», pe 100 de galbeni. Marturi : «<Mus- 

teață orîndariul și Belcea şi Pancul și popa Vasile şi Andrii». 

Pune «pecetea, precum ai fostu obiceaiul de demultii». — 

Supt leremia-Vodă; pe la 7111 (1602-3). 

La această dată, popii vind moara lui Cărăiman V, Pă- 

harnic, cu 150 de ughi. 

109. 8 lulie 7111 (1603). leremia-Vodă, pentru <Ignatu Cio- 

golea, pircălabul de Orheiii», cu privire la stăpînirea lui la 

Șipoteani ș.a. 
V. pentru acest neam V. Pirvan, Uz vechiii monument de limbă literară 

românească, din «Conv, lit.» pe 1904. 

110. 24 lulie 7113 (1605). Zapis pentru Găţilă vătavul. 

111. 7120 (1621-2). Radu-Vodă întărește lui Costea ButocVe 

Vornic satele Deleanii şi Rusii, «c-ai fost la ocolul Hărlăului»- 

«Am fostii luat Domniia Mea de la dănsul satul Deleanii pre 

cuvinte omeneşti mincinoasă.» 

Cf, Urechiă, /. c., p. 138 

112.12 April 7128 (1620). Gaşpar-Vodă întărește lui Butoc 

Vel Vornic de Țara-de-jos satele: Tribisăuții, Dimideanii, Măn- 

dăgăuţii, Carlacăul, Romancăuţii, Marcovăţul, Hinaia, Buzoviţa, 

Raăsteul, Costeştii, Ploscăreanii, Avrămenii, Năvrăuţii, Teţcanii, 

Băbuleștii, Șătrărenii, Delenii, «cu cutul Ungurilor>, Rusii, 

Bejenii, Prideanii, Mărculeştii, Nemţeanii, Cucuiaţii, Țigăneştii, 

Vădenii, Găoţeanii, Vlădeanii, Curiiacii, Andriuţii, Șărbeştii, 

«danie de la Bobeaşa doamna nemişoaia», Cotujenii, Mănjăștii, 

Bălțăteştii, Boziianii, Petiia-Mică, Hinţăştii, Horodniceanii, 

Tulova și o vie la Mindru. 

Pentru zzemeș?, v. și catastihul lui Petru Șchiopul, în Hurmuzaki, XI, p.219. 

113. 13 Mart 7130 (1622). Ștefan Tomșa-Vodă, pentru fami- 

liile Banul şi Moimăscul., «Carii sîntii făcuți cu a patra fi- 

meaia, fără cununie», nu moștenesc. 

154. 17 Mast 7132 (1624). Radu-Vodă întărește satul Teșăuţii 

lui «Duca t-au fostii Uşer-Mare». 

115.21 Mai 7134 (1626). Miron-Vodă, pentru [Dumitrașco] 

ytori Stolnic şi fratele său Toader și surorile Tudosca, Can- 

tachia, Tofana, Anghelina, fii ai lui Pătrașco Logofătul. 

Sînt fiii Ii Petrașco Șoldan. V. Tanoviceanu, În Arch. soc, şt. și dit. din Jajă, 

III, p. 27. Cf. vol. V, p. 570. Tudosca Bucioc, întăia Doamnă a lui Vasile    
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Lupu, fiică a Candachiei, fusese numită deci după mătușa ei Tudosca, pome- 
nită în acest act, 

116. Suceava, 8 Iunie 7145 (1637). Dumitrașco Șoldan Vel 
Vornic şi Toader Șoldan «şi fetile surorii noastre Can- 
dachiei, giupăneasa lui Butoc biv Vornic, Alixandra giupi- 
neasa lui Mălai Vist. și Catrina giupăneasa lui Iordachi Can. 
tacuzino Vel Vist. şi sora me Tudosca giupăneasa lui Pisoschi, 
şi sora noastră Anghelina, giupăneasa lui Cost, Stircea păr- 
călab, şi Tofana giupăneasa lui Răcoviță Cehan Logofăt», îm- 
part moșiile lor. 

V. și nl precedent. 

117.2 lunie 7146 (1638). Mărturie a boierilor (între cari și 
Gheorghie Ștefan Postelnicul) pentru pîra dintre Gavril Hatma. 
nul și Pătrașco Postelnicul cu privire la Ipotești (Ținutul Su- 
ceava), «care sati au fosti danie şi lui Pătrașco Postelnicul 
de la Moisăi-Vod[ă] cîndi ai fosti mazil în Țarigrad [în 
1631», apoi <Alixandru-Vodă Ilieş, cind au fostii mazil, în 
Domnie, aicea în țară, atuncea ai dat şi ai miluit și au 
vinduti acel sat dumisale Hat, Gavril, şi aă dati dumnalui 
ban[i] pentru acel sat în mînile lui Alixandru-Voa[ă], de ai 
fost de trebile și de nevoile ţărăi, care vinii de la Împărăţie». 
Se constată însă că «Domnul cînd iaste mazil n'are treabă 
a milui cu sate den ţară pre nime». 

E vorba de mazilia d'intăiii a lui Alexandru Iliaș, în 1621, cînd a fost 
fîrit după oastea Sultanului, A doua oară, Alexandru a fost gonit de ţară, nu 
mazilit. V, notele la Socozeli/e Braşovului şi Prefaţa vol, 1V. 

118. Februar 7157 (1649). Vasile-Vodă, pentru Anastasie egu- 
men de Tazlăi, cu privire la satul Podoleani. «Pătru-Vodă 
cel de apoi [Șchiopul], cînd au fostu episcop la Roman 
Agafton, de postrig de Rișga [Rîșca], şi ai datu cel părinte 
atuncea 30.000 de aspri la Pătru-Vodă, de i-ati datu în 
treaba ţării.» Se scoate «<țincuşă dentr' acel uricu» fals. 
«Ferăe, 24 de florinţi.» 

Actul fusese recunoscut și de Simion-Vodă, la 26 Novembre 
7115 (1606), şi de leremia-Vodă, la 30 Octombre 7112 (1603). 

Pentru Vlădica de Roman Agafton, v Îst. Ji4. religioase, locurile arătate 
în tablă, ”
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119. 15 Mart 7161 (1653). întărire de la Gheorghe Ştefan 

pentru «Contăş diac de jitniţă». 

Data trebuie să fie răii copiată în condică. Domnia lui Gheorghe Ştefan 

pa început decit în April. 

120. 26 Februar7170(1662). Evystratie-Vodă, pentru Iordachie 

Cantacozind V. Spat. şi fiul săă, Toderașco V. Comis, în piră 

cu «Măricuţa, giupăneasa a Neculii Vameșul, fata lui Ghiorghie 

Hatmanuli, nepoată răpăosatului Vasilie-Vodă», pentru Deleni. 

Se arată că «Bugoc Vor. ai înzăstratii pre Vasilie-Vodă şi 

pre alţi cu alte sate şi moșii». lordachie arată un catastih 

“iscălit de Butoc. 
YV. vol, III, p. 33, nota 1. 

121. rii Iulie 7170 (1662). Sava Mitropolitul şi boierii mărtu- 

risesc pentru satul Podoleni şi mănăstirea Rișca, unde «e 

egumen Dosoftei. 

122. 7171 (1662-3). Mărturie pentru Podoleni, de la Dosoftei 

episcop de Roman și Tofan episcop de Rădăuţi, Serafim 

de Huşi, Varlaam egumen de Pobrata, Ilie egumen de Că- 

prian[a). 

123. 12 Maii 7171 (1663). Vinzare a Ilenei Ciogoloaei, 

văduva lui Constantin biv Vel Spătar. 

V. Pîrvan, Î. €., p. 35: 

124. 7172 (1663-4). Raport al unui vtori Logofăt. A fost la 

Huşi cu şoltuzul și tirgoveții, pentru a hotări satul Pogă- 

neștii al lui Răcoviţă Cehan. Ă 

125. 28 Maii7173 (1665). «Miron Costin Vel Comis> deschide 

piră la Dabija-Vodă, cu Ștefan Boul biv Vornic şi David de 

Zaluciia, Peatrea Dronea, Isac, cu frații, Savin Hermeziul, 

cu fraţii, pentru jumătate din satul Vlădeani. lea zeci la 

Cicăceni. | 

David e viitorul ofiţer polon şi pretendent la tron Davidel. V. Doc. Bis- 

friței, IL p. BXEL; Doc, Callimachi, |, pp. XXV-VL XEIE. | 

126. 10 Lanuar 7174 (1666). Serafim episcop de Huşi, Teofan 

egumen, Ghelasie şi Neculai proegumen, Ioachim «clisieșii», 

vind satul «Tătăraşii la Vaslui», etc. | 

127.23 August 7176 (1668). Iliaș Alexandru-Vodă face judeţ. 

Vin, între alţii, din Haărlău : «Nistori, fiorul lui lonaşco a 

Chirilii, den tirg den Botăşenli], și popa Darie den tirgii den 

  

    

  
a
e
 

a
a
a



DOCUMENTE AMESTECATE 77 

Dor|oJhoii, și Vasile şi soru-sa Simina, figorii lui Toader Lo- 

ghinescul», și vind un heleștei, «în hotarul tirgului nostru Hăr- 

lăulii», lui Toderașcu Cantacuzino. 

128. 5 Iunie 7177 (1669). « Alixandru Buhuşi biv V. Spat,, cu 

giupineasa mea, Alix(an]dra, fata lui Neculai Ureache», dai 

satul Stolnicenii lui Ursachi, pentru un împrumut. 

V. mai sus, doc. Cantacuzino-Pășcanu, n 62. 

129. 14 Septembre 7178 (1669). Duca-Vodă, pentru Tofana 
« Barbovschioae». 

130. Mart 7179 (1671). Tudosi egumen de Rișca mărturisește 

“pentru feciorii vătămanului de Podoleni, cari-i sînt vecini, 

131. 20 Iulie 7180 (1672). Vărlan egumen, Theodor proe- 

gumen şi călugării de la Agapia mărturisesc pentru vînzarea 

satului Stingăcenilor, lui Ursachi. 

132. April 7181 (1673), Împărțire a Delenilor între Iordachi 

Cantacuzino și Doamna Ruxanda. Se string coamin[i] buni, şi 

şoltuzul de Hărlău și tărgoveţii, și Peatrea Capră pivniceriul 

de Cotnar, Frîncul de acolo, Hanos Feltin de acold... Agiun: 

gîndu noi în satu în Deleni, dumneaei Ruxanda ai și purces 

din sati în sus, zicindu că mearge la Ușeriul Andronic; 

ami trimis de i-am zis să să întoarcă dumneaei, să fie la soco- 

teala locului și a vecinilorii . .., ce dumneei n'aii vrutii..., ce 

au zis să facă ce oi şti, că dumneei la hotărită nu va fi.» 

Nume: Andrieș Hamură. Între vecini: Tudoruţiă, Zacoschie, 

Constantin Chirciul, Ionii Traţco şi alții din familie, Romașco, 

Toader Hăria, Vasilie a Nacș(ului, Ștefana lui Costin, Lupul 

Vreameș, Andronic Popăscul, Vasihrin (sic), Toader Nehet, 

Nechifor Ţurcan, Toader Bortin, Mihăilă Covătar, Ignată 

Zară, Costînaşi a lui Lolii, Larion brat lui Toader Butuci. 

Cf. Urechiă, 7, €., pp. 150-1. Andronic era un compatriot al celei de-a 

“doua Doamne a lui Vasile Lupu. I se zicea Cerchesul. Însurat cu Axana, el 

căpătă în August următor satul Păpăuți, lingă Botoșani. V. vol. V, p. 222 

ȘI urm, 

133. «David de Zaluci» se înţelege cu Dumitrașco Log., pentru 

<ocinile Cogoleștilor». Martur și «şoltuzul de Botășen[i]y. 
134. 18 August 7182 (1674). Dumitrașco-Vodă dă o ho- 

tărîre pentru Toderașco Cantacuzino, ce are de văr pe
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Dumitrașco Mălaiii. Poruncise «să se iă toate dereasele 

Doamnii Ruxandii; ce, timplindu-să de aii veniti Împărăţiia 

în ţară, s'au lăsatu lucrul în slabi, pentru să nu facă ia 

amestecătură la Turci, ca să iă de la dănșii puteare să ţie 

atastă ocină cu împresărătură, după cumu ai amestecat și 

la Domniia lui Ștefan Pătru-Vod[ă], cîndu eram Domniia 

Mea capichihae, vazindu că cu giudeţul creştinescii nu-i să 

cuvine pe atastă ocină, ce, lăcuindu la Raşcovu, cu mijlocul 

lui Doroşenco Hatm(anjul căzăcescu ai poftitii giudețu de 

la Turci». 

Expediția Sultanului contra Polonilor prin Moldova sa făcut în 1674. 

Sultanul abia plecase din lași. V, vol. IX, pp. 164-5. — Cu ortografie mo- 

dernisată, în Urechiă, î. c., p. 155. 

135. 24 Novembre 7185 (1676). «Doamna Rucsanda, fiica 

Mării Sale lui loan Vasilie-Vod[ă] și Doamnii Tudoscăi, ne- 

poata lui Costea Butoc Vornic», lasă după "moarte Delenii 

la «pr&-iubiti frate nostru, dumnialui Thodorașco Cantaco- 

zino Vel Vist[ier]». 

V. Urechiă, 7. c., p. 156, n9 Il. 

136. anuar 7188 (1680). Gavrilie egumen și călugării de la 

Dragomirna mărturisesc, pentru o înţelegere cu Gavril Hat- 

manul. «Două coșuri de sficlițs aii rămas nefăcute și un cer- 

dăcel de piatră și 7 coşur de piatră şi 3 buți de var.» E 

pomenit: Spătarul Dubăti. 

137.8 August 7188 (1680). Duca-Vodă, pentru Constantin 

V. Post., dindu-i «un loc de odae den hotarul tărgului nostru 

Eșului, unde să cheamă odăile Partii, de unde să împreună 

cu partea den os, ce-aii dati Stefan-Vodă Pătru lui Ali- 

xandru beizadea>. «Locul posadnicilor .. ., locul Rufenilor... 

Pre în Cicaina.» Fiul lui Constantin, Dumitrachie biv V. Ar-- 

maș, o vinde lui lordachie Cantacuzino Vel Comis, «nepo- 

tului» săi. 

AJexandru beizadeă era unul din fiii fostului Domn Antonie Ruset. V. 

si. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, tabla. — Iordachi Cantacuzino e fiul celui 

d'intăiii lordachi și fratele lui Toderaşco. 

138. 20 Mart 7194 (1686). Ruxanda Doamna arată că a dat 

lui Toderașco Cantacuzino 300 de lei: «şi, luînd dumnalui 
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acesti ban[i], să dea de'ntr'înşii 80 de lei preosfințitului Mi- 
tropoliti de la Odiţcan (sic) chir Grigorie, fiindu-i datoriă, 
și, de va milui Dumnăzei să fie pace în Țara Căzătască, 
precumi aii fostii și mai înnainte, să îă supti stăpănirea 
dumisale Raşcovul, şi să-l stăpinească precumii l-am stăpînitu 
şi ei, fiindu-mi de cumpărătură, și, luîndu-lă dumnalui pre- 
cum am scris mai sus, să poarte dumnalui de grije mă- 
năstirii ce amii în Rașcov, să o acopere, să nu să străce, şi 
să o împodobască precum să cade». 

« Mitropolitul de la Odiţcani» era egumenul Grigore de la (== 04) Iţcani, Burdu- 
jeni sau Todireni, Mitropolit titular de Niceia. V. Ş 1, nle 47, s2, 53. 

139.8 Mai 7196 (1688). Irina, soţia răposatului Contăş Stol., 
şi cu fiul ei Iordachie şi fiica Mariia arată că, «după ce ne-ati 
prădati Leşii și ne-aii luati tot ce am avutii, trecut-am în 
Țara-Muntenească», unde vind lui Gheorghiţă Stolnicul o 
silişte din ocolul târgului Sucevei. «Măcar că și dumnealui 
era bogatii de scăpati de multe de toate şi strein într'ata 
ţară, ca și noi.» Marturi: Mitrea Stolnic, Ilie Drăguţăscul Săr- 
dar, Apostol Catargiul Comis, Ion Stroescul Jitnicer, Ior- 
dachie Stroescul Căpitan, Păladi Vornic, lon Stircea, Ion 
Avram, Stămatie Căpitan. - 

Prădăciunea s'a făcut la năvălirea Polonilor în Moldova, în 1686, — Gheor- 
ghiță Cindin e Vel Stolnic. El fuge la Munteni, din nemulțămire cu Duca- 
Vodă, în 1683, apoi, după venirea lui Constantin Cantemir, în 1685 (N. Costin, 
p. 26; Neculce, p. 228). Ion Stroiescul fusese Vornic la Cimpulung (Doe, 
Callimachi, |, p. XXVII). Drăguțescu fugise întăjii cu Petriceicu-Vodă în Po- 
lonia, la 1684 (Neculce, p. 224). Ceilalţi se adăpostiseră la Şerban  Cantacu- 
zino, ca la dușmanul lui Cantemir, Pentru ei, v, și Doc. Bistrizez, tabla. Pentru 
Irina Contăş, v. vol. VII, p. CCXLII. 

140. 26 Mai 7196(1688). «lanola ipodiacon» vinde o moșie. 
Martur: «părintele Theodosie ce-ai fostu Mitropolit şi alți 
mulți Cruceani de loci». 

ga. Sînt răzăși de Ja Crucea-de-sus, din Ținutul Putna. Cu privire la Mitro= 
politul Teodosie, v, Zsz. fir. religioase, p. 180. 

I41. 7 Mart 7199 (1691) (sic/). Ştefan Petru-Vodă, pentru 
«Sava Dorosan den tirgu den Ștefănești», care dă «un 'cal 
bun» pentru un loc de moară «pre apă Bașăului». 

142. 15 April 7203 (1695). Doamna Anastasiia, a Ducăi-Vodă,
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dă fetei ei Ileana [soţia lui N. Costin] satul Podolenii, ce-l 

are la mătuşa ei «Alixandra, dati de soţul săă cel de'ntăiii 

Grumeadzea Armaşul: numele lui laă chemat Lăzănschie». 

O dăduse cuniă fiice a noastre ce-ati chemat-o Alixandra», care 

moare. Acum o trece la «Doamna Ileana». 

143. Secolul al XVIII-lea. lordachi (Deleanul, fiu al lui Ioan, 

nepotul lui Toader lordachi şi strănepotul lui Iordachi Vis: 

tierul| pomeneste de acte ce «sai înnecati în Siretii pe 

vreame cătanilor, cînd aă veniti Franţă Căpitanul; viind frate- 

miei Șărban atunce la la Eşi, s'aii primejduit, de li-aii înnecat 

în Siret, cu alte multe de toate». 

Năvălirea lui Ferenţ se face în 1717. V. Îst. if ron. în secolul al X VII-lea, 

1, p. 214 şi urm. Cf. pentru Șerban, vol. VI, p. 526. 

144. Mariia Vistierniceasa, fata lui Miron V. Logofetii, neavind 

soţ și copii, caflăndu-mă ei ia singurătate și slăbăciune», dă 

averea ei lui Iordachi Cantacuzino (Deleanul) care-i e ca un fiu, şi 

anume: «Budele de la Soroca în Movilăii», Uşihlibii şi altele. Şi 

«den odoarăle ce amă fosti dată fiicii meale Bălaşii, şi amii 

luată o samă de la Domnița Safta Creţuleasca, după moarte 

nepoati noastre Mariei, fiica fetii meale Bălaşii», îi dă tot lui. 

fa măritată după Ilie Cantacuzino Vistierul. V. 

Maria, fiica lui Miron Costin, 
soția lui Ştefan, 

vol. V, pp. 587-8; vol. VII, pp. 25, 240-1. Fiica ci Bălașa fu 

al doilea fiii al lui, Constantin Brîncoveanu, la 1709 (Neculce, p. 289). După 

cronica lui Radu Greceanu (partea inedită), nunta se făcu în Februar, cununînd 

nașul lui Ștefan, Constantin Cantacuzino Stolnicul. Bălașa muri la 23 Decembre 

a7ua,şi a fost îngropată în Mitropolia Tiîrgoviştei (Inscripfti, pp. 118-9). Safta 

„Creţulescu era, fica lui Vodă Brincoveanu. Cf, Uricariul, V, p. 367. 

145.F. d. Maria Vistierniceasa, fata lui Miron Costin, dă nepo: 

tului ei lordachi Cantacuzino jumătate de Cucuteni, 

146. April7225 (1717). Maria Vistiereasa Cantacuzino arată lui 

Mihai Racoviţă că soţul ei era dator din întăia Domnie, «den 

cumpărătura ocnii... care O cumpărasă într'un anu drept 12 

-pungi de baa[i], den luna lui Săpt. în 8 dzile, după obiceiii, și 

aii ţinută ocna numai 8 lun(i], pănă în 13 dzilea lui Fev., căci 

i s'au întîmplatu şi Mării Sale mazilie și într'aceale lunfi) .. . 

N'ai fosti dati Mării Sale nic-un ban, urnindu-l pre Mărie 

Sa cu cuvinte... O pungă de bani au fosti mai dati Mărie 

Sa în datorie cumnatului mieii, lui Vasilachi [Cantalcozino Spăt., 
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care îi puseasă zălog o pajoră cu rubinuri...,a lui Ursachi 
Stolnic.» Pune ca zălog moșiile Bălțăteşti şi Mînjești. 

Cf. vol. VI, pp. 418-9, 432-3. 

147. 15 Octombre 7226 (1717). Ileana Costin dă niște vecină 
«nepoatei meale Catrinet>. 

Catrina era fiica suroret Elenei cu Aristarh Hrisoscoleii, 

148. 15 Maii 7226 (1718). Sava egumen de Bogdana face o 
vinzare de vie. 

149. 26 Maiu 7236 (1728). «Eu Cozma, nepotul răpăos. păr. 
chir Teodosie ce-ai fostu Mitropolitu ţării Moldovii», dă zapis 
lui Iordachi Cant., pentru mănăstirea Bogdana, fiind «la mare 
lipsă, de prada Tătarilor, atita cît niţ pitoru de vită sau altă 
ceva n'aii rămas». Marturi « Timuş Logofăt, staroste de Putna... 
Protopopa Mihai de Focşan». 

150. 7229 (1720-1). Mihai-Vodă întărește lui Iordachi Cant. 
satul Minjeştii, «pentru a lui dreaptă slujbă ce ne slujeaște, pre- 
cum și la vreamea acestor turburări ce-am avuti cu prăzăle . 
Tătarilor, nu puţină pagubă ai avută şi dumnelui, și la toate 
oștile pe unde am mersu, pren Țara Ungurească [1717-8), şi 
pre aiurile, n'aă fosti lipsiti de lingă noi». 

Acest act e citat în altul din 1730 (vol. VI, p. 432). 

151. 19 Septembre 7230 (1721). Ileana, fiica lui Miron Costin, 
vinde satul Deleanii. Parte o avea nepoata, de soră, Catrina, 
fata lui Aristarho. Îl avea de la mamă, și ea «de la mătuşi-sa, 
Alixandra, giupineasa Grudmezii ce-ai fostu Armaș-Mare». 

V., pentru Hrisoscoleii, mai sus, no 63 și Js7, li?, rom. în seco lui al XVII-lea, 
tabla, pp. 48-9. Pentru Alexandra, soția lui Grumedzea Lozonschi, mai sus, no 142, 

152. L-iii lanuar 7232 (1724). Mihai Racoviţă, pentru vînzarea 
Teşăuţilor, partea lui Costin Ciudin, «carele, fiind om răi, 
aii furată niște cai tătărești a lui Can-Mirzea şi, pentru fur- 
tușagul &-ai făcut, prindzind pe Costin, s'ai pus la închisoare». 

153. 3 lanuar 7234 (1726). Mărturie pentru banii luaţi de 
Ursachie Vist. la Constantinopol, «de s'aii plătit de niște 
datorniă». 

154. 26 Septembre 7235 (1726). Raport de hotărnicie la Te- 
şăuţi, făcut şi de Toader Calmășul biv pîrcălab. 

V. prefața la vol. 1 din Doc, Ca/limacki, p. XXXV. 

1143. Vol. XI. , 6
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155. 27 Septembre 7235 (1726). Mihai-Vodă, pentru satul 

Bălțăteşti. «Am luat acest satu și l-am ținut pănă acmb la 

mazilie», cînd îl dă lui Iordachi Cant[acuzino]. 

V. maă sus, n9 145 și nota.—În adevăr, Domnia lui Mihai Racoviţă se în- 

cheie acum. 

156. «Prea-luminate, înnălțate şi de Dumnăzăi credinciosă 

Doamne și oblăduitoriiă a toată Moldova, chirie, chirie loan Grigo- 

zie Ghica Voevoda, al nostru pră-iubitu frate şi pr&-îndrăgit cus- 

cre, pre Pr&-Luminarea Ta frățeaşte sărutăndu-te, cu amăruntul te 

Vine vestim. Domnul Dumnezăi să te păzască întru întreagă sănă- 

tate şi întru neîncetată şi adease bună norocire cu lungă viaţă, 

Pricina aceştii scrisori ai noastre cătră Preluminarea Ta nu 

iaste altă fără numai întăii să cercămu pentru pre-dorita să- 

nătatea ta şi, a doa, să descoperim ţie, pr&iubite frate. La 

aceastea ce ne aflăm, nu să cădea să supărămu pre Luminarea 

Ta, ce, socotind că după curgerea vremii mai multă supărare 

va avea Pră-Luminarea Ta de spre partea noastră, amu 

auzit pentru Vornecul Lordachi Cantacozind cum că are pricină 

cu Gavriliţăștii pentru niște sate a lui Ilie Cantacozind, vrind 

ca să le împartă bună nemuirea lor. Citu pentru aceastea, facă 

cum vor şti, noi la ceastea n'avemii a face, fără numai pentru 

2 sate a lui [lie Cantacozind, anume Bălțăteștii și Mănjeştii, 

noi cu vreadnica de socoteală giudecata a boerilor ţărăi le-amit 

luat pentru 6 pungi de bani, carile ne-aii mincat Ilie Cantaco- 

zind. Pentru aţasta, prea-iubite frate şi cuscre, eșind cei mai sus 

numiț boer la domneasca giudecată a Prea-Luminării Tale, 

ne rugăm să nu ne să facă vre-o strămbătate, căci noi după 

căzuta giudecată țărăi le-am luatu, şi, luîndu-le, nu ca doar le-am 

ținutii pentru noi, ce noi li-am dăruită nepotului nostru loan 

Cantacozină, fiiul Vornicului Iordachi Cantacozină : de la Can- 

tacozin fiind cele mai de sus numite sate, iarăş la Cantacozin să 

rămie am ales. Deci rugăm pre Luminarea Ta ca să le pe- 

cetluiască și să le întărească domneşte și Pr&-Luminarea Ta 

după daniia noastră, carile le-am datii nepotului nostru [lie 

Cantacozind cu domneasca hotărîre şi întărire, şi vom măr- 

turirisi mulțămit la Pr&-Luminarea Ta. lar anii tăi să fie de 

la Dumnăzăii mulți și pre-norociț.» 
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Autorul scrisorii, Mihai-Vodă Racoviţă, era cuscrul lui Grigore Matei Ghica, 

pentru că fiica celui dintii, Anastasia (), ţinea pe Scarlat, unul din fii! celui 

din urmă (Gesz. Cantacuzinilor, p. 43). loan, apoi Vistier, era fiul lui Iordachi 

Cantacuzino Deleanu şi al unei surori a lui Mihai-Vodă (idiz,, p. 49). Cf. 

vol. VIII, pp. 190, 199; /nscrizfi?, pp. 10, 264. 

157. 7240 (1731-2). <Mariia, fata lui Miron Vel Logofet, giu- 

pîneasa a răposatului Ilie Cantacuzind Vistier», face mărturie 

pentru Movilă, «unde să face iarmaroc» ; îl dase în arendă «Bo- 

teanului și lui Zosin, nepotului miei», cu 30 de lei pe an. Ea 

dă acum totul nepotului ei, lordachie Cantacuzind Vel Vornic. 

«M'aii adus și pe mine la Eșii, şi m'aii chemat Costantin-Vod[ă] 

despre Doamna, și m'ai întrebat: al miei iaste zapisul?» 

V. mai sus, nle 143-ş. 

158. 29 Novembre 7241 (1732). «Mihai Micul, Vornic de 

Cimpul lungu rusescu», și soția lui, Safta, fiica Predii Pălad[i] 
Stolnicul, vînd parte din satul Pleșinți. 

Pentru Preda Păladie, v. Doc. Bistriţei, tabla, 

159. 10 Maiii 7244 (1736). Apostul Mihuleţ biv Vel Căpitan 

vinde parte din satul Costești. 

Pentru Mihuleţ, care slujise la Ruși, v. Doc. Callimachi, tabla, 

160. «Smeritul giudecător Brăilii Isac-zadea Derviș-Mustafa, 

giudecătoriu aceștii pricin[i])», arată că a venit la Iași pentru 

a judeca, «după pravila noastră», procesul lui Iordachi Can- 

tacuzind, «fiul lui loan Delianul», cu niște Turci. EL luase 

la 1739 nişte oi ale lor, <a Hotinului». Le trimete în Rusia, 

la Radu Costantin. Iordachi cîştigă procesul. 

161. «Izvod de la Creţuliasca, fata Brăncovanului, din vlat 

7249 [1740-1], din odoară ce-ati dati la mătuşa Visternitasa 

lie Cantacuzino Vistierul, cînd au mărsu la București, care 

odoară aii fosti a Bălașii, feti ei: Un lanţuh cu şese nasturi 

cu jmalțu de șese plăși, un înelcu diamantu mare rozo, de să 

deschide, doai ineale, iar cu diamanturi mari rozo, unii inel 

cu zamfir pe unghi, o salbă de galbin 40 chesariceşti... cu 

tabla cetatea Beciului.> 

162. 30 anuar 7253 (1745). loan Nicolae Mavrocordat. pentru 

Tordachie Cantacuzino Hatman: actele «i s'a prădată dumi-
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sale de la Horodinca, cînd aii venită feltmarşal de ai căl- 

cati pămintul Moldovii cu oştile moschicești». 

V. mai sus, n0 100. 

163. 3 Septembre 7254 (1745)- Nichifor Mitropolitul, Theofil 

episcopul de Roman, Iacob de Rădăuţi, Erothei de Huşi fac 

o mărturie. 

164. lanuar 7255 (1747). Al patrulea testament al Mariei 

lui Ilie Cantacuzino. Legatar e numit Tordachi Cantacuzino. 

165. 15 Maiii 1786. Alexandru Ioan Mavrocordat, pentru <fa- 

brica de sticle ce este aice în țeară, la Ținutul Hărlăului, care 

mai înnainte ţiindu-se de către un jidov, şi pe urmă de un 

Petre Mazi, Neamţu, ati rămas la cea mai de pe urmă, de 

să ține și pănă acum de către Saber». 

V., pentru Chabert, articolul mieii despre «Străini oaspeţi al principatelor», 

în Literatură și artă romînă, IV. 

IV. Acte amestecate, din deosebite locuri. 

166. 2. 7048 (1539). Ştefan fiul lui Ştefan-Vodă, pentru Tu- 

lucă şi alții, dindu-li <săliște Gaţei». Pomeniţi ca marturi fiii : 

Alexandru şi Ştefan. Boieri: Huru Vornic,... lada, Scripca, 

Crăciun, Popescul și Șaptelit părcălabi de Hotin, Manea şi 

Grozav părcălabi de Neamţ, Ungurul și Mătiaș (?) părcălabi 

de Novograd, Mihul Portar de Suceava, Ioan (?) Spatar, Cras- 

neș Vistier, Sturdzea Postelnic, Șteful Ceaşnic, Lohan Stol- 

nic, Petrașcu Comis. Scrie Ion Tăutulovit. Pergament. Pecete. 

Arch. Statului, Aeazz, n9 4210. — Cf, vol. VI, p. 615, nota 1. 

167. laşi, 16 Mart 7070 (1562), loan-Vodă (Despot), pentru 

Pobrata şi egumenul Frasin. Scrie Ion. Pecete mare, ruptă. 

id, Pohata, XIII, 00 22, 

168. 23 lunie 7081 (1573). loan-Vodă, pentru Pobrata, Scrie 

Ștefănescul. Pecete ruptă. 

Hid, XV, ne 3. 

169. 6 April 7088 (1580). Petru Vodă, pentru vinzarea ce 

face Ştefan snă Danovit. . 

fbid., Weamp, DO 4215. | 
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170. 17 April 7094 (1586). Petru-Vodă, pentru Pavlă (szc) 

«Slujnitar>. Pe dos: <Pavel slujnitar». 
Jbid., n 1253. 

171. L-iă Februar 7100 (1592). Aron-Vodă, pentru mănăsti- 

rea Tazlău, diadu-i satele Ostupcani şi Colcești. Aron recu- 

cunoaște ca părinte pe Alexandru Lăpuşneanu, <Vel Logo- 
făt uc[il). 

Jbid., Pobrata, XIII, no 32. O condică grecească a mănăstiri! se află Ja 

Bibl. din Iaşi, şi ea cuprinde multe acte însemnate, ! 

172. laşi, 18 Maiă 7103 (1595). Ștefan- Vodă, pentru Tazlău. 

«Alecsa Logofet uâl.> Scrie «Borcia». Pecete mică, ruptă, 
Jbid., n 36. 

Alt act, cu aceiași dată, 2b:7., 39. Pe dos, cercări de condeiii 

cu titlul Domnului și: «Enachi diiac, ce au învițatu cart[e] la ...». 

173. lași, 22 Maii 7103 (1595). Aron-Vodă, pentru o moşie. - 

«Oprea Vel Logofăt ucil.» Oprea caută a imita pe Stroici în 

iscălitură. Scrie Mihălescul. 
7bid., Neamy, n 4421. 

174. laşi, 20 lunie 7106 (1598). leremia- Vodă, pentru «Bar- 

bul biv Dvornic». 
76id., n 2910. 

175. Suceava, 18 Septembre 7108 (1599). leremia-Vodă, 

pentru lonașco Moglădea Vornic. Pomeniţi: Arame biv sta- 

roste, Cupcea neamiş, Hiarţea. 
Pid., IV, no 1. 

176. «Zapis vechiu, pe sărbii, de vănzare. 

Eu Pătrașc|u] părcălab[ul] de Unguraș prin aasta dai de știre 

că ai venit la casa me Stanca fata lui Băloş bătrănul, sora 

lui Simion din Orășăni, şi ai vindut doî pămănturi din pă- 

mănturile sali Cozma ficioru lui Nicoară bătrănul din Băr- 

boș, și Cozma i-ai dat 25 zloți în măinile Stancăi, dinainte 

mă și a lui Gligace și Vicol şi Grigorii din Bărboş şi Andonii, 

şi Văţeanu din Dulceşti, și altor megieș.» Tradus în 1816, 
Bibl, Ac. Rom,, ms. 234, p. 2. 

177. laşi, 23 lunie 7110 (1602). Eremia Moghila Voevod, 

pentru Ion şi fraţii lui, Vasilie şi «popa Ghiorghie», fiii <Eri- 

nei>, nepoții de fii ai Sorei, strănepoţii lui Ilco și Băloş, 

pentru jumătate de sat Haălăştiianii (Ţ. Roman), de la Manea
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Sulger (esamapis) și fratele lui, Băloș, cari-l căpătaseră «de la 

bătrînul Ștefan Voevod», pentru 500 de taleri vechi». A 

mai venit David şi sora lui Titiiana, fiii Catrinei, nepoții lui 

Hilimon, și și-au dat și ei pârtea: uTo scr NOAAH  uăcT 

kwkruun pSwnnen (care este supt partea doamnei Ruș- 

tinei). Tot așa Nastea fata lui Hălăştiianul, cu fii, Oniul 

şi Ștefan şi Erina, nepoţii lui Mihul; apoi Roman fiul Apa- 

run, nepot Mihului (parte din Oncești, zişi mai de mult 

Văscanii). Pomeniţi: Gligorie zlătar, supt Alexandru Voevod, 

și Husnu Stolnicel, Țombric, Tănasie Robul, Băla (pea- 

tru Rănghileşti), Avraam fiul lui Negrea. Marturi: fiii: Cos: 

tantin, Alexandru, boierii: Ureche Vornic de 'Ţara-de-jos, 

Criste de Țara-de-sus, Ghiorghie pircălab de Hotin; Vasilie 

şi Nidabaico de Neamţ, Lupul Scoarțeş şi Veaveriţi, de Ro- 

man; Orăş Portar de Suceava, Simion Stroi$ Vistiernic, 

Brănovschii Postelnic, Bosiioc Spătar, Caraiman Păharnic, 

Gligorie Stolnic, Apostolachi Comis. Stroi& Mare-Logofăt 

Scrie Nicoar[ă]. Iscălesc Domnul și Stroici. Pecete cu șnur 

albastru şi roşu şi legenda: Mari BĂI IV EpEMIIA MOPHA4 

BOEROA, H PNph BEMAH MOAAAECĂWH. 

Colecţie privată. 

178. 14 Septembre 7115 (1607). Simion-Vodă, cu Teodosie 

Barbovschii Mitropolitul, loan episcopul de Rădăuţi, Anas: 

tasie de Roman și Filoftei de Huşi, fac şi ei danie Pobratei 

moşiile ei cele vechi. Vel Logofătul. 

Arch. Statului, Poraza, XIII, no 47. 

179. 11 April 7118 (1610). «Petrea Șoltuzul cu 12 pră- 

gari din tîrg din Cotnar» adeveresc că a venit «<înnaintea 

Scaunului lor> Buzdugan cu Anton din satul Pietriș şi ai 

vindut «loc de două case (avkere 3a AEA A9MH) în sat în 

Buţcăteani» lui « Alexei din Cotnar>, pentru 200 de taleri, «bani 

gata». Aii pus și pecetea <uraşului». Pecete cu fum, neînţeleasă. 

Colecţia d-lui Goilav din Roman. 

180. Iaşi, 18 Novembre 7121 (1612). Alexandru-Vodă, pen. 

tru mănăstirea Galata. Iscălitura Domnului. 

Arch. Statului, Galaza, VII, n9 10. 

181.Jași, 28 lulie7 117 (1609). Costantin Moghilă- Vodă, pentru 
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Ilie Vrabie, ARophnk paoTruin («Vornic de gloată»), care, prin 

act de la cunchiul Domniei Mele, Simion Voevod», are satul 

Brezeanii pe Elan şi cu locul wr rgnnas, în Ținutul Fălciiului 

(fanuinckomS), cumpărate de la familia lui popa Lupul (aSneya), 

de la Arit, de la urmașii lui Bode, de la Cioban, de la fata lui 

Leha:, de la Ihnat, de la fiii manknsn, de la Toader și Tudu- 

rineast, fata tepi, de la Toadea fiul sa+ru, nepotul de fiii al lui 
Berizanul, strănepot al lui Drăgșanii Berizanul, și de la Dobra, 

Ruja, Armeanca «și alți fi ai lui Stauciulă şi Maruşca». 

Apoi pentru «Blaga și sora, Drăgilina, și Pietra, fetele lui 

Toaderii Fiili», Lealea, cşi altă Bata, care trăieşte la Frăceșt[i], 

în “Ţinutul Neamţului», și Rusia, «fiul lui —», Onaca, Anesiia, 

Ştefan fiul lui Păntelei, Nedelea și nepoţii de fii ai lui Praja 

(npaxn) «şi alt Simion cei s'a zis KSnexuo wr uxBao, fiul lui 
Zarbul», coboritori ai lui Mihul Poiani, care trăise supt Ștefan- 
Vodă cel vechiii,—cari aveau Rrideanii pe Tutova ch Akcs (cu 

pădure): toți vind lui Vrabie. În altreilea rînd vine «Trifanu Cras 
taviţii și fratele lui, Platonii, și sora, Anușa, fiii Smoli (caen), și 
Bi[aJga, Vasilie Trăbuţul, fiul Simdziianei, Cerna fata Floarei, 
popa Gliga, Barbul fiul Drăghinei, cari vînd tot acolo, aceluiași. 
Apoi, — 40) —, fetele lui Topori, Nastea, Toader Drăduli, 
Pavil, Gligorle] Rădiche (cumpărătură de la Tuţurman), Gavril 
Cucolie, fiul lui Toader B$aan, Toader fiul BsSa'ku, Condroae, 
e H3avbuSa, vind tot acolo. 50) Petrea Berheat, cun ale (pome- 
nit Negrili Hrînescul, Copa€ fiul lui Dragot[ă], Petrea Chi- 
coș, Cortîneştii), lon wBuap («oierul>), fac vinzare lui Vrabie, 
tot acolo. Pomenit Ion Tuda Stolnicel, de la Brăsănești. Apoi 

se întărește via din Gurești. Pomenit și Trălea. Marturi: 

Ureache Vel Vornic de Țara-de-jos, Petrașco Vornic de 

Țara-de-sus, Gheorghie pircălab de Hotin, [Gheorghe și 
Stanisljav, de Neamţ, Manole şi Luca, pircălabi de Roman, 
Isac Balica Hatman, Chiriţa Dumitrachi Postelnic, Gheanghe 
Spătar, Cărăiman Ceașnic, Vasilie Lozenschii Stolnic, Nicoară 
Prijescul Vistier, Vorontar Comis. Lupul Stroiă Vel Logofât 
(iscălește). Scrie Arsenie Nebojatco. Pergament. Pecete atir- 
nată de șnur roş-aprins, cu legenda: MACTIIR BXIEIS WV Rwe- 
TANAR MOPHAA BOEROA, H FNph BEAVA. MOAAAECKCH.
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Pe îndoitura pergamentului: «Căte sate sămtu scrise în- 

tracest uric, toate simtu plătit[e] și tocmite, numai partea 

lui Toader Dărdul, din sat de [la] Rădeani, n'aii vrut să iă 

bani derept din sat, ce ai tocmit cu dinsul să-i dea airea 

sai să-i cumpere loc derept loc; prentru acea(sta] se-aii ras (2) 

la uric: partea lui iaste dintr'a patra parte ce să va aleage 

parte m... î, iar, deacă-i va da, fat... dres de schimbătură.» 

Proprietatea d-lui locotenent Duca, din Birlad. 

182. 30 Mart 7121 (1613). Ștefan-Vodă restituie satul Dă- 

videanii, ce fusese daţi fără drept lui lonaşco Talpi Vel 

Ceaşnic, lui Toader Boul biv Vistier, răscumpărat de el «din 

robie şi din miînile păginilor». 1 se luase satul pe cînd el era 

«în Ţara Leşească». 
fid., Neamţ, XXĂVII, n 8. 

183. lași, 8 April 7125 (1617). cRadu Voevod Mihnea», 

pentru «Necoră Prijescul biv Vistearnici», care a făcut slujbe 

bune altor Domni și lui. Îi întăreşte satul Hăliştiiani eh 

cragone, Teţcani, cu mori, jumătate din Bortani, jumătate din 

Oniceani şi partea-i din Buţciteani și din seliștea Toprăleani 

(Ţ. Roman) și satul Mircești și Cozmești, cu moară pe Si: 

retii. jumătate din Purcelești, jumătate din Stolnidani, la 

Siretiii (schimbat pentru Boldești, cu Calapod «hănsati»), 

jumătate din Britiești (Ţ. Suceava), Duboviţul, «la Prut», în 

Ţ. Cernăuţi (uspnoneukon), Băimiceani, «pe Jijie», jumătate din 

Prisăcani, pe Miletin (anakre) (Ț. Hirlăă), jumătate din 

Țăpăluşeani, pe Jijia (T. Dorohoi), Rănghilești, «supt Cor- 

nohal», Bonteşti, cua Bankaro uSaSRa>, jumătate din Blindești, 

pe Jijie (Ţ. Iași), Cotova pe Căinar (Ha kaunaptk), Visoca, 

«la virful Căiaarului», Criveeanii (Ţ. Soroca), jumătate din 

Cozeşti (Ținutul Orhei), Văsiianii, pe Botna, Prijeştii (Ţ. 

Lăpuşna). Războianii, na geaca noroun (la «riul alb», Va/ea- 

Albă, va/e fiind tot una cu rîu; e locul vestitei lupte din 

1476) şi a şesea parte din Romineşti (Ț. Neamţ). Marturi: 

fiul Alexandru, Dumitru Goia (rox) Mare-Vornic de Țara- 

de-jos, Nicoară de '"Țara-de-sus, lacomii şi Ionașco pircălabi 

de Hotin, Ghiorghii și Volpan de Neamţ, Lupulă Dragoti 

şi Duca, de Roman, Mihul Hatman și pîrcălab de Suceava, 
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Beroat Postelnic. Vasilie Spătar, [Dumitrachi] Ceașnic, Ghior- 
ghii Stolnic, Dumitrachii Visternic, Mihail Furtuna Comis. 
Ionașco Gheanghe Mare-Logofăt. Scrie Nebojateo. Iscălitura 
Domnului şi a lui «Ghianghea Logofăt». Pecete atîrnată de 
şnur pembea, cu forma tradițională și legenda: iw paA8 ROEROAA 
CH MHĂHE BOEBOAA FenAAp BEMAH MoAAaRcKoI. — Pergament. 

Colecţia d-lui Goilav, din Roman. 

184. «Pan Bărnat Velichii Postelnic mărturisescu eii cu cest 
zapis al mei de răndul a nește sate, anume Berindeeștii şi Să- 

boanii, &-ai fostacealea sate mai deainte vreame ţiindu-le un- 
chiii-mei Brut [Bartolomeiii Bruti] Postelnicul, Dumnedzău-l po. 
menească ; deci ei încă mă apucase[m| d'insele să le ţii, Întru 
acea, venit-aii la mine călugării de la svănta mănăstire dela Săcul, 
şi aii adus ispisoace de la răpăosatul Eremiia-Vodă cum ati 
fost el miluit cu aceaste sate ce sint mai sus scrise pre atastă 
svăntă mănăstire, pre Săcul. După acea și Domniia Sa Radul- 

Vodi acmu s'au m[iji[o|stivit şi le-au lăsat să fie aceii sv[ijnte 

mănăstirii Săcului şi de la Domniia Sa date. Vădzăndu şi 

noi cum Domniia Lor s'ai m[iji[olstivit, eii încă însumi, de 
bună voia mea, le-am dat sv[i]atei mănăstiri Săcului, de nime 

nevoit, nice asuprit. Pentru acea nime de semințiia noastri 
să n'aibă a să amesteca, nice a învălui aceaste 2 sătceale 
Berindeeștii şi Săboanii, ce, ca să fie şi de la noi daare 
sventei mănăstiri Săcului, mai mare mărturie şi credință am 
pus a noastră peceate cătri cest zapis. Și ei Drăgușan diiac 
am scris, să să ştie. U las, vlto 7126 [1618], Ap. 17. Ber- 
nardo Borisij Postelnich.» Pecete octogonală, cu arme, lei, scut 

şi literele B. B., pusă pe ceară verde. 
/bid., 00 1145. 

185.29 Maiii 7 126 (1618). «Pan Brănat [Borisi] Velichii Postel- 
nic» arată că «unchiul miei Benetic [Benedict] Ciașnic» a avut 

satul Leucușanii (Ț. Roman), cumpărat de la Petru-Vodă [Șchio- 

pul]. «drept doaozeci de mii de aspri», și apoi îlvinde lui Ma- 

noli părcălabul, cu 200 de ughi, rămîind dator cu 134. Brănat îl 

pireşte : eliea banii de la Dumitru Goia Vornic, toţi 200 delei, 

Şi-i dă lui satul. Romăneşte: «Şi, de să vor afla alte urice făr 
aceastea ce i-am dat noi, să nu să creadză.» «lo Bernardo
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Borisi Postelnich- Grande afermo quant[o] di sopra-» Pecetea e 

pusă cu cerneală ștearsă, gălbuie. — Traducere de Debriţ. 

Arch. Statului, Neamz, n0 1143. 

Prin n” 1142 (6 Maiii 7126= 1618), se vede că călugării de la 

Secul reclamai satul ca vindut lui Ureache. Manoli zice că 

acesta î-l luase cu sila. El jură înnaintea «fetorilor lui Ureache 

Vornicul». 

186. lași, 2 Septembre 7127 (1618). Gașpar-Vodă, pentru 

« Alexandra, cu fratele ei Ghidion, fiii lui Voico biv Logofăt», 

cari dati satele Ciripcău, Nicorești (Ţ. Soroca), Unguraș (T. 

Neamţ), Ghiedeașin (Ţ. Fălciii), Tiţingheşti (pe gîrla Putna), etc. 

Zid, VII, n9 11. 

187. «V! 7129 [1620-1].» O femeie din Miclești arătă că-și 

dă partea din Berindieşti. «Ce printru ce ai perit nişti viti 

a lui Tiron, ce-ai perit diript mine, de dabile.» «Din partea 

lui Berin.» 

Bibl, Ac. Rom., necatalogate. 

188. Sutava, 4 Mart 7133 (1625). «lo Radul Voevod» 

arată că a venit Dumitru fratele lui Mihăilaşco şi Gavrilaș 

şi — (al5) şi surorile lor, Brănduşea și Irina, şi bărbatul cei 

Lazor, fiul lui Moţoc, «toţi fiii lui Lupul Vrălan», și s'a 

judecat cu «sluga noastră Iane părcălab de Cotnar, fratele 

lui Alexa din Cotnar», pentru părți de ocină în Buţcăteani. 

Se aduce şi un îspisoc de la «Stefan Tomșea Voevoda». Ferăz 

de 12 zloți la Vistieria domnească. Dumitrașco Ştefan Vel 

Logofăt ut. Vlasie. Pecete peste hîrtie, cu legenda: ț nv paA$ 

ROEBOAA EI MACTII CHh MHXHk BOEROA,; 7 SPKA. 

Colecţie particulară, 

180. 12 lanuar 7139 (1631). Moise-Vodă, pentru călugării de 

la Neamţ, în pîră cu Ioan biv Postelnic. «L s'au prilejit di 

S'aii dus cu Barnovschie-Vodă în Tarja] Leșască.» 

Arch. Statului, MVeamz, n 4409. 

190. 28 Novembre 7140 (1631). Danie către Sâcul, de la 

Lupul |Prăjesculj Vel Vornic de Țara-de-jos şi soţia, Maria. 

Jdid., 9 2491. 

191. 9 lunie 7140 (1632). Act domnesc pentru «lonaşc[u] 
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fitoru popii lui Cehan și Cehan fiul Savii și Ioan fiiul lui 

Dobrotă». — Resumat din secolul al XVIII-lea. 
Jbid., n” 2902. 

192. 20 August 7143 (1635). Vasile- Vodă, pentru Ștefan Boul 

biv Clutar, întărindu-i satul Davideanii. «Tatăl săi Boul Vist. și 

cu fratele săi Pătrașco Boul, şi Dumitru, și sora lui, Frosina». 
fbid., XXXV, no 10. V. şi n 9.—Cf. vol, V, pp. 616-7. 

193. laşi, I-ii Iulie —. Gheanghi Vel Spătar, Boul Vistear- 
nic, Grigorie Vel Șetrar, Vrabie Vornic, Lupul Dragoti Vor- 
nic, Beldiman Vornic, Ionaşco Mihăilescul Jitnigar, Başot|ă] 

Cămăraș, Zubco biv hătnogii, Drăgan Păharnic din Pizdean[i], 
Blăţatui diiacu, Ștefan fiul popei Ion din Bacăi, Toader 
Moţoc fiul lui Moţoc Vornic din Movileani, Pătraşco Cor- 
neajii biv Vornic «8 mednnau», «și alți mulți oameni buni şi 
slugi domneşti», mărturisesc pentru Erimia şi lonaşco și sora 
lor Marica și nepoatele, Busca şi Vrăvara, fetele Stancăi din 
Buţcăteaui», şi toţi fii ai Condrei, cari vind lui Nicoară Vis- 
ternic Prăjescul, Mare-Visternic, moşie pentru taleri. Iscăliturile 
lor, cu peceţi neînțelese. — Slavon. 

Colecţie particulară. 

194. 20 Februar 7150 (1642). Hotărnicie la Mireşti. Nume: 
Suţul, Buzul. «S'aii dezgropat acea piatră, depreun[ă) cu Bobi- 
ceani, şi nu s'ai aflat suptu acea piiatră, cum iaste obliceaiul 
(sic), nic cărbuni, ni€ cenuș[ă], ce au fost o piiatră făr ispravă». 

Arch, Statului, Weamy, n 4242. 

195. Iași, 28 Maii —. «Toma Catacozond V. Dvornic vişneai 
zemli» către «fiorul nostru Hoșmănda», ca să dea un Ţigan 
«Bestriceanilor» (călugărilor Bistriţei). 

Arch. Statului, SF. Saza, XXXII, no 90. 

196. Suceava, 30 Iulie 7163 (1655). Gheorghe Ştefan, pentru 
« Vasilie Cornaă, cu tătăișă-sa, cu Năstasca, fa[ta lui Cornja€, 
ce au fostu după unchiu-săi Mărăuţ, fetorul Selitrariului». 

Bibi. Ac, KRom., doc. 195/LZxvi. Tătăișă e sora tatei: cuvintul se mai în- 
trebuințează în Ardeal. Corespunde cuvîntului mătușă, pentru sora mamei, 

197. laşi, 1* Maii 7168 (1660). Ştefan-Vodă, pentru egu- 
menul de la Neamţ, cu privire la cun vecin a lor, anum[e] 
“Toader, a lor vecin drept de moşie, şi crescut la dănșii». 

Arch. Statului, Weamg, n 1385.
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108. laşi, 7 Mai 7168 (1660). Ștefan-Vodă către «zlotași, 

şi la leoaşi, şi la gălbănași, şi la tăleraşi, şi la ortaşi, şi la 

dajnici călărăşeşti». 
Bibl. Ac. Rom., doc, 9/LXXVII. 

199. laşi, 22 anuar 7170 (1662). Martur: «Pătraşco Dano- 

loviă tretii Log[o]fet>. Și iscălitura lui. Pomenită: «Safta fata 

răpousatului Gavril Hatmanul». 

Jbid,, doc. 4|uzaxY. — Danolovici traduce un cronograf. — Safta, fiica acestui 

frate al lui Vasile Lupu, a fost soţia Medelnicerului Andreiaș (vol. III, p. 33; 

nota 1). 

209. rii Maiii 7170 (1662). Zapis al lui «Simior (sic) Ar- 

manul, băibărăcariul, fitorul Cărstei zlătariul». Marturi: doi 

popi armeni, «Manole nameastnicul». 

Arch. Statului, Zobraza, XIV, n 9. 

201. 18 Iulie 7170 (1662). Zapis al lui «Petritaico din Bă- 

trăneşti, fiorul Dragii». 

Zdid., Neamz, XXI, n 28. 

202. 27 Februar 7171 (1663). Zapls al lui «Ştefan Boul c-ai 

fost Vornic-Mare și David de Zăluciani şi Savin Hermeziu 

şi Petria Drone şi Isac Vaipan, cu frații miei, toţi nepoţii și 

simenţii Cogoleştilor». 
| 

Bid., Neamţ, XĂIL n9 15. — Un act, asemenea, din 1665, în Uricariul, 

XXV, p. 2745. 

203. laşi, 23 Mart 7173 (1665). Vinzare făcută de « Alixan- 

dra giupăniasa lorgii Stolnicul, sora lorgti Postelnicul, și 

fetorul mieii Toderașco.» 

Ibid., Galata, XI, no 26. — Pentru Alexandra, v. mai sus, p. $2, n9 22. 

204. lași, 26 lunie 7173 (1665). «Măricuţa Medelnicereasa- 

da-Mare, fata răpousatului lui Ghiorghie Hatmanul», dă niște 

Ţigani la mănăstirea Dealul-Mare. Pecete cu coroană şi «Mă- 

ricuț[a|». 
Arch, Statului, Sazz, XXXII, n 15.—Cf. vol. II, p. 33, nota I- 

205. 16 Lulie 7175 (1667). Nume: Nazaria, popa Deochietul. 

Bibi. Ac. Rom., documente necatalogate. 

206. laşi, 22 Ianuar 7177 (1669). Învoială pentru datoriile de 

la Toma Vornicul (Cantacuzino). «Doai cupe și nişte ţinte de 

tapsi.> 
Bibl. Ac. Rom., documente necatalogate. 

207. laşi, 6 Mart 7177 (1669). Duca-Vodă, pentru cumpă- 
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rătură «de la Ghiorghie birăul şi de la fămeaia sa Măriia, 
den sat den Crucia-de-gos». 

Arch, Statului, Galafa, XI. . 

208. 9 lunie 7177 (1669). Duca-Vodă, pentru pira lui «Ştefan 
Staneţchi iuzbaşea cu Canild fratele lui Hris[tJodor Săoariul», 
cu privire la nişte vii <în valea lui Ștefan-Vodă, în Miroslava». 

Jbid,, Pobrata, XVI, no 13. 

209. laşi, 14 Septembre 7180 (1672). Zapis cătrellie Sturdza. 
Iscăleşte «Calebj Manoel. ..» (neînțeles). 

Bibl. Ac. Rom.. documente necatalogate. 

210. lulie 7185 (1677). Zapis pentru o luare de fată de suflet. 
Îi va rămînea «toată povijiia şi cu bucate ce avem noi». 

Arch. Statului, Mean, XXVIII, n0 2. 

21%. 4 lanuar 7189 (1681). Vinzare în care se amestecă 
<Tărnouschi, cu femeia mă, cu Romănca, şi cu soru-sa, Urăta». 

/bid., XxXY, n9 gr. 

212. 28 Februar 7191 (1683), Pomenit «Ursul Boghirlan, sta.. 
rostia de mesărcii». 

Bibl. Ac. Rom., documente necatalogate. 

213.26 Octombre 7203 (1694). « Efrosina starița de la sv[ăjata 
mănăstire de la Gărcina» şi două călugărițe arată egumenului de 
la Neamţ că, «fiind noi bejenărițe, şi avănd noi vr'o sută de 
vite de oi, şi neavănd pe ce cumpăra nătreț, temăndu-ne că 
or peri», dai un Țigan pentru că li s'aă ţinut oile. Între marturi, 
şi «Beldiman fiorul lui Penten». Pecetea mănăstirii Gărcina. 

Arch. Statului, Mean, «pentru Țigani». 

214. Testament din 5 Mart 7207 (1699) (al lui Dumitrașco 
Cuza ?). Tatăl lui e îngropat la «Simtilie» (în Bucovina, lîngă 
Suceava). «Zăloage de vor fi, a vecinilor, la noi, pentru neascul- 
tarea lor, să li s[ă] dia toat[e] carele voru fi de faț[ă], iară 
carele nu vor fi, poate fi că vor răbda... Pentru simbriia pă- 
curarilor... La moarte mă rog să nu mă bociţi cu alăutari 
saii cu femei... La Doamna Safta a lui Ghiorghei Ștefan- 
Vod[ă] să agiungeţi pentru niscare zapis[e], doară vă fi avăndu, 
pre satul nostru, pe Ungurași, rămas(e] de la Penișoară 
Vistiarnicul.» 

Bibl. Ac. Rom., documente necatalogate, 

215. 3 Mart 7211 (1703). «Iordachi bezaide, snă Antonie
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Voevoda» dă Țigani la mănăstirea Cetăţii Neamţului. Pomenită 

Maria Vorniceasa răposatului Alexandru Ramandi. Iscălitură: 

Teoprpuos Povoer pune măăc. Pecete cu bour și re. Mn. E. £l d. 

go. (<Tewpytos pnsitaât brăs 'Ayroviob Boefi687). 

Arch. Statului, AVeamz, «pentru Țigani». 

216. 12 Mart 7214 (1706). Sămion Gorniţ|ă] dă zapis lui 

"Petre şi Toader «Moromenchi» că, «la vreme lipsăi de păine, 

li-am făcut bini cu doaî pătrări de săcară şi un porcu, şi 

am prețăluit celi 2 pătrări de săcară şi porcul drept doi- 

sprăzeci lei.» — Copie. 

Ribl, Ac. Rom., doc, 85/LXXXIX: 

217. lași, 23 Decembre 7219 (1710). «Eă Ivan părcălabul 

de la Piscu» arată că l-ai pirit la Dimitrie Cantemir-Vodă 

călugării de la Neamţ. Domnul, «vădzind că sintu trebuitor 

ţărăi», La îndemnat să se împace. Ceia ce face, făgăduind 

«de a zecea». Pecete cu I. P. (în litere latine) și îscălitura : 

«Ivan Căpitan». Serie «Vasilie Popa Uricar». 

Arch. Statului, Mean, n 2846. 

218. lași, 9 August 7226 (1718). «Noi fikorii răpousatului 

Ilia Moţoc &-aii fost Medelniciar-Marțe], anum[e] ei Ghiorghiia 

Moţoc ș[i] Toader și] Gligorle), şli] cumnatu nostru Gavril 

Colpan», fac o mărturie. Iscăleşte unul: <Grygory Mocoky». 

Jbid., n 4262, 

219. lași, 30 lunie 7227 (1719). Mihai Răcoviţă]- Vodă, 

pentru un 'Țigan, fiul lui «Bărgăi zlătar, caril[e] fiindu Țigan 

domnescu, trehuitoriii Curţii domnești, carili lucriadză la bol- 

duri de rădvanuri domnești și la cocii ce să fac pentru triaba 

Măriilor Sali Hanilor şi altor Agi, şi spoește hierîie», — îl iea 

îndărăt de la Manolachi Rusăt Vornicul. 

Zid, XXXILI, n* 45. 

220. 3 Decembre 7234 (1725). Lupul Pilat biv Postelnicul 

şi cu soția, Safta, fata lui Vasăli Săl&anul, vinde lui «Ion 

Neculcii biv Hatman» casele lor din Iași. 

Bibl. Ac, Rom., documente catalogate. 

221. 21 Mart 1739. Egumenul Neofit de la Cetăţuia, mul- 

țămind Domnului pentru ctitorie, făgăduieşte a face zidul și 

altele din afară, fără a-l mai supăra. 

Jbid, 
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222. 5 Mart 1704. Mihail Costandin Suţul Voevod arată 
că Mihaii Sturza biv Vel Vornic de Aprozi a adus un zapis 
al lui Nicolae Lipănescul Clucerii, fiul «Roxandii Bogdan, din 
Țara-Romănească>, din 30 Ianuar 1704, cu privire la Băscă- 
teni, foastă moşie <a răposatului Ioniță Sturza Jăcniceriii, cel 
d'intăi soțu al maicii sale; carile tămplăndu-se de ai răposat, 
aii rămas maică-sa doi copii şi cu răposatul Ioniță Sturza, 
și, trăind şi copiii cinci ani după săvărșirea răposatului Ioniţă 
Sturza, pe urmă aă murit şi copiii, apoi, după a pravililor 
hotărăre, rămăind ale maici sale toate cele rămase de la ră- 
posatul Ioniţă Sturza, maică-sa acum asupra aceștii pricini 
făcăndu-l deplin plirexusios, fiind în deplină vrăstă, de 27 
ani, l-aă triimis la Moldovva ca să cerceteze acele mișcătoare 
şi nemişcătoare ci să vor găsi a răposatului Ioniță Sturza, 
şi prin giudecata Divanului să le tragă de pe la locurile ci 
să vor afla cuprinse în stăpănire.» Mihai «nu s'au arătat pri- 
cinuitoriă a nu o da..., fiind dum[neaji[ui] Vornicul şi văr- 
primare cu răposatul Ioniţă Sturza». O cumpără cu 6.000 de 
lei. Întărește şi Mitropolitul Iacov. Iscălitură “grecească a 
Domnului. Pecete cu armele unite, din 1793. 

Colecţia d-lui Goilav, din Roman. 

223. «Noi Costandinii Alecxandru Ipsilanti ... Acesti 
— sină — Ţigani domnesci, lingurariii, este aşezatii la tabla 
Visteriei a da cele obiânuite patru dăjdi pe anii, și la Sfetii 
Gheorghie căte uni lei de nume, banii masalaliloră, bezii 
răsurța], cite zece părale de lei, Și cu mai multă să nu fe 
supăratii, fără decit la luatul acestui peciii să aibă a da 
cîte trei lei şi patru părale la Cămara Gospojdii, și, pentru 
ca să fie alesi și cunoscuti dintr'alți Țigani, ne-ai dati 
acestii peciii gospodi, spre a să folosi cu păzirea pronomii- 
lorii lori, ce prini osăbită hrisovulii Domniei Mele li s'aii 
întărită ; 1799.» Monogram. Pecete. 

Tipărit. — Arch, Statului, Neamţ, XLI, no 6. 

224. 24 August 1815. «De la Visterie. Cătrăcinstiti dum. 
Spatlajr Aleco Sturza. Lăcuitorii din satul Fărcășănii de la 
acel Ținutu, din jaloba ce au dat în trecutele zile cătră Mărie 
Sa Vodă, aii făcut arătare că orăndatoriul sai vechilul du-
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m[itjale de la moșie Hăleștienii le face multe asupriri, că, 

închizindu-le vitele de pe.imaş, îi bate, îi jăcuește, luîndu-le 

bani, Pentru care seriindu-s|ă] carte către dumn(neajlor is- 

prav[nilă[ii] “Țălnultului, ca, după rănduială, să cercetezi pri- 

cinile şi săi pue la cale, și numitul vechil, nu numai că sai 

înpotrivit a nu merge la isprăv[nij&[ie] în cercetare, dar şi 

d|ujm[neat]a, aflăndu-te acolă la sat, pe unul din jăluitori l-ai 

pus în lanţug şi l-ai ţănut doi zile; iar pe alți doi, anumi 

Andrii Vorlni]e şi lanuş Timuș, i-ai bătut la talpe, şi zăce 

boi şi patru vaci a jăluitorilor, și acum să află închise. De 

merare ai fost Visterii de atastă urmare a d[umijtal[e] şi 

cum de ai îndrăznit d[umoeajta să baţi pe jăluitori, acei ce 

ş'aii căotat dreptate prin drumul giudecăţii, — nesocotind că 

pentru asămine pricini poţi să vii în vinovăţie aceia ce nu 

socoteşti. Pentru care, să scrie dumitale, din poronca Măriei 

Sale lui Vodă, ca îndată să dai poroncă vechilului, să slo- 

boadă vitile jăluitorilor, și pe vechil să-l dai pe măna zap- 

ciului copil de casă, ca după volnicie să-l ducă la dum- 

[nea]lor isprav[ni]%[i] să s[ă] judece cu jăluitorii, dănduii po. 

roncă ca mai mult să nu îndrăzniască a face acest feliii de 

urmări, şi, de are vreo păgubire de spre jăluitori, să-ş caote 

prin drumul giudecăți, căci pentru asămine pricini sănt răn- 

duiţi dregători de cătră Mărie Sa Vodă, fiind încredinţat 

dum[nealta că, o jalobă de să va mai arăta asupra acelui 

„vechil, va fi adus cu &ohodar şi să va certa cu bătaia la 

poarta Curţii, fără a nu-l pute folosi dum(neajta căt de puţăn. 

Iar, pentru bătae ce ai suferit jăluitorii de la dum[aealta, 

urmare care nici întrun chip nu-ţi este slobod să o faci, 

să-i învoeşti pe jăluitori ca să s[ă] mulţămască. Căci, mai 

jăluind, să va tulbura Mărie Sa Vodă asupra dum[ijtale, şi 

te va supune în giudecată cu jăluitorii. Şi socotește însuș 

cătă difăimare este pentru dum[neajta a fi în giudecăţi pen- 

tru asămine pricini. 1815, Avglusit 12.» 

[Iscălitură.] 

Colecţia d-lui Goilav, din Roman. 

225. [Titlul domnesc.] <Săngură podoaba omenirii fiind ur- 

mare că întru faptile bună, sărguire întru supunire spre să- 

am
a:
 

    
i 
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vărşire poroncilor mai marilor povăţuitori și temelnica cre- 
dință întru slujbile cele ce, din înnalte împărătești voințe, 
să încredințazi persoanelor celor socotite de vrednice şi. de 
statornice, tot răvnitoriul prin osărdie lesne poate a căştiga 
talantul răsplătirii şi cununa vrednicii. Aceste aducu cu săne 
rodurile bunelor nădejdi, carele nasc cinste, lauda şi evghenie. 
Precum şi niamul rusătesc (care coboară din famelie gre- 
ciască) din în vechime încă prin răvna, osărdie și driapta 
credință, sămănănd ostinelile bunelor fapte, aii căștigat de la 
opştie lauda, evghenie, și de la împărătescul Devlet înnălţare 
întru slavă și cinste la domnesc prinţăpescu Scaun a Mol- 
daviei, prin Andonie Rosăt V[oe]vod, carile au domnit la 
anul 1676; de la care au rămas cu lăcuinţa în pămăntul 
Moldaviei urmaşii săi, întru feliuri de Slujbe şi cinuri de a 
aceștii Cnejăi. Dintr'aceștia unul fiind dar și boeriul Domnii 
Mele dum[neallui Spat. Vasile Rusăt, spre a fi cunoscut şi 
știut cum că este din arătata familie, ce să trage din An. 
donie Rosăt V[oe]vod şi spre avă& toată cuviin&oasa cinste, 
cătă să cuvine unui evghenist, i s'au dat acest hrisov a 
Domnii Mele, întărit cu a Domnii Noastre iscălitură și pe- 
cete. Scrisu-s'aii hrisovul acesta la Scaunul Domnii Meie în 
orașul Eșii, întru a doa Domnie a noastră la Moldavie. 1812, 
Noemvjrie] 13. 

[Semnătura şi pecetea.] 

Iordachi Roset Vist. prott. 

Copie într'o condică din Domnia ini Scarlat-Vodă Callimachi, în Arch. 
Statului din lași. — Pentru Vasile Roset, v, tabla la vol. X din colecția Hur- 
muzaki. 

220. laşi 28 August 1826. Scrisoare de afaceri către Gheorghe 
Calind Căm[inar). Pe dos: eppăţupua 705 xoxbve Kosrănm Ne- 
'/pobrta» («scrisoarea'coconului Costachi Negruzzi» : tatăl serii- 
torului?) 

Bibl. Ac. Rom., doc. 165/LxxXXYIul. 

a
 1143. Vol. XI,
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DOCUMENTE MUNTENE. 

1. București, 20 Maiii 7054 (1546). Mircea-Vodă, pentru bo- 

jerul Vlaicul, cu privire la o moșie pe apa Băscei, a lui Vlai- 

cul Vistier şi a doi Postelnici. Pomenite: &pSninas CB paTSA0R, 

mansa wpartb. Ilph AHH Basa ocROA, SAABAEAre HMdAH es 

npiiuie cc Tare n cehe Bonuk ii chic UETo HA, HMAAH es nphnie 

n npu Anu Bewrhala] Roctoat n nph AHH Pana Boegoar (deci 

e vorba de un proces supt Vlad-Vodă Înnecatul, Vintilă: 

Vodă şi Radu-Vodă (Paisie). Marturi: Ventilă V. Vornic, 

Barbul V. Vistiar, Crţă]stiian — e Comis, Oprea Medelnitar, 

Șteful Sulgar, Conda Stolnic, Dragomir V. Postelnic. [Tudor 

Logofăt. Ţalapi, fiul lui Harvat, scrie. 

Colecţia d-lui Gr. P. Olănescu. 

2. Bucureşti, 17 Iunie 7087 (1579). Mihnea-Vodă, pentru 

Vlaicul Cliucer şi Colțea şi Dragul cu fratele lui, Staico, din- 

du-li ocină la Cislăă. Judecată cu Gociul. Marturi: Mitrea 

V. Vor., Miroslav V. Log., Stan Spat,, Costandin Vist., Stan 

Com., Harvat Stol., Gonţea [Păh.], Stoica V. Post. Scrie în- 

suși Miroslav. 

Jbid. 

3. Bucureşti, 16 Iunie 7089 (1581). Mihnea-Vodă, pentru 

Ivan Mare-Logofăt și cu fiii ce va avea, cu privire la satul 

Stoicăneştii. ÎL dă lui Mitrea V. Vornic pentru satele Tur- 

bure şi Berendești, din ultimul jumătate. Marturi: Dobromir 

biv V. Ban, Dragomir biv V. Vor., Miroslav biv V. Log, 
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Dumitru V. Spat., Costandin V. Vist., Harvat V. Stol., Radul 
V. Comis, Gonţea V, Păh., Danciul V. Post, Serie Bunea fiul 
lui Kepse acr(oder]. Admirabilă caligrafie. Pecete cu: + nsuar 
UV AHĂHĂE BOEROA, Ph RAALUKOE, cei doi sfinți lîngă copacul cu 
două stele. 
bi. 

4. Tirgoviște, 20 — 7123 (1614-5). Radu-Vodă, pentru o 
Neacşa. E pomenit Avram Logofătul și satul Rătivoești, «Tes- 
man Aţiganul». «fl xanAsSui IlepăanoR BoeBOAa an... HSEAAHY 
NS "Tăt AUHPânSA Wr Spui, TAK Ec NBOAAA HA sAHH KSDH Hă HA 
fDORă WT phMHHk» (e vorba deci de haiducii din vremea iui 
Radu Șerban, de un Țigan prins de Unguri). Ţiganul Gu- 
țilă.  «Aokae ce sa TSaop awr. ua Ilpara cre PaASa Kabu. 
S3rekSa» (ccind a fost Tudor Log. la Praga cu Radul Clu- 
cerul Buzescul»). Se pomenesc și satele Clăcești, Golești. 
Pergament. 

Colecţia d-lui profesor Șapcaliti. _ | 

5. 14 lanuar 7129 (1621). Radu-Vodă, pentru un om din 
satul Mărăcineani. «Aceşti Țigani ce săntu mai sus scri, eii 
ținu neștii Rumăne!, şi au făcut fitorii cu dinsele. Într'aceaia 
Domnii Mea am văzut și cartea lu Gavril Voevoda cum i-ati 
dat acei fetori ce ai făcut cu aceale Rumăne, să le fie Ți- 
gani, să lucreaze, cum lucrează și alalți boiarți] Ţiganii.. 
Pănă la un cap de păru.» 

Jdid. 

6. Tirgovişte, 19 Ianuar 7130 (1622). Radu Mihnea-Vodă, 
pentru un vad pe apa Buzăului, «dar din partea lui Stroe 
fiul jupaniței Ancăi ot Cislăii»,— dar de frăfie. «Și am vă- 
zut Domnia Mea și zapisu/ lui Stroe în mînile lui Mihalce 
Vornic, de frăție, și cu m[uljţi oameni buni, anume Preda 

fiul lui Dragomir vat[af) din Cislăii, şi Stan Mărgineanul din 

Bășceani, şi Anghel Log(ojfet ot Corăștfi ], şi Cernat Lo[g]ofet; 

şi s'aii înfrățit de bună voia lor, şi cu ştirea tuturor megia- 

şilor, şi din sus și din jos, şi înnaintea Domniei Mele.» 

Marturi: Vintilă V. Vor., Papa V. Log., Hriza V, Vist,, Ni- 

1 Adecă neveste de fumîn, de ţeran neliber,
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cula V. Spat., Birtolomei V. Stol., Furtuna V. Com, Ion 

Păh., Trufandă V. Post. Scrie Stănil[ă] Logofăt. Pecetea cu 

doi sfinţi şi: 1w paASA BOEROAA CHh MURE BOA, EXIE AMATIE 

Th BEMAH EAAIUKOE. 

Jbid. 

7. București, 13 April 1630. Leon-Vodă, pentru Mihalce al 

zi Vornic, din Pătrălage, dindui şapte Țigani şi cu mama lor 

Stanca şi cu fiul ei Tatul, cu A/zganca lui, Anasiia, ce ai fost 

ai «măn[ăstirii] Pinul, cu hramul Nașterii Născătoarei de Dum- 

nezeiis. Supt Alexandru Iliaş-Vodă, în 7137 (1628-9), «ctitorii 

sfintei mănăstiri Pinul [erai] anume Neagoe Post. şi Mihai Post- 

din Sărata». Pomenit satul Brăeştii din Buzeii, n CEAO Eph. 

eipin Ad CE KHESCTSBAUI». Se citează un zapis cu mărturia lui 

«Radul Păh. Frijureanul şi din Pătrălagle]. .. Ioorga, și din 

Răteșt(i] Voica Dragomiru, și din Zoreşt(i] Badea». Apoi 

și Țiganii Fiera, Chervasie. Marturi: Hriza V. Vor., Vladul 

V, Log,, lanachi V. Vist., Miho V. Spat., Muşat V. Stol,, 

Buzinca V. Com., Vasilie V. Păb,, Alexandri V. Postelnic. 

Scrie Lepădat Logofăt. Pecete peste hîrtie. Slavon. 

Jbid. 

3. Supt Matei Basarab. Pomenit megiaşul «Neagul Măr- 

culescul». 
Comunicat de d. P. Giîrboviceanu. 

9. Act privitor la satul Voinicul și la Stanciul Croilescul. 

Jdem. 

10. E. an. Matei Basarab. Judecată înnaintea lui «Mihalce 

biv 2 Dvornic ot Pătrălage». 

/dem. 

11. Supt Matei Basarab. Act privitor la satul Sibiceii. 

Jade. 
. 

12. Supt Matei Basarab. Act privitor la Nan Croiai[ă]. 

Zdem, 

13. 7140 (1632). Carte a «răposatolui Grigorie Mitropolitu 

Iviritu», care zice «că, avind răposatul Stelea Spătarul să 

clădească această biserică și să o facă metoh la mănăstirea 

[virul, trimis-aii însă întăiă acolo la Ivir ca să vie aici om 

de folos, să facă minăstirea, la care să fie călugări de 

acolo ispravnici, și, așa'săvirșindu-se, s'a și înzestrat de răpo- 
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satul Stelea Spătarul cu moșii și prăvălii, închinînd-o la sf, 

mînăstire Ivirul de la Sf. Munte, iar după aceia, cînd au fost 

în zilele lui Mihail Voevod, daca a venit Sinan-Pașa cu mul- 

țime de Turci aici în ţară, de a robit și a stricat ţara, ar- 

zind şi toate bisericile, s'a ars şi minăstirea Steli, metohul 

Ivirului, şi de atunci a stat Stelea peste 5o de ani, pînă în 

zilele lui Leon-Vodă, și, daca m'am vlădicit ei Vlădica Gri- 

gorie, cu milostenie după la creștini şi cu epetrahirul mei 

am făcut mînăstirea Stelea precum a fost şi întîi, făcînd 

case, pivniţi, mori şi grădini cu vie, și iar am dat-o metoh 

la minăstirea de la Ivir.> 

Arch. Statului, dosarul administrativ noii 2863. Copie. — Grigore, adus de 

la Îvir de sigur de Stelea Spătarul, a apucat și Domnia lui Matei Basarab, 

V. vol. IX, cap. |. — Biserica Stelei nu mai este astăzi în fiinţă, 

14. 6 Iulie 7157 (1649). «Stoica snă Spinii ot Bășăceane» 

vinde partea sa din Cislău, «din vadul Dărstii», Dragului 

iuz[bașa]. Scrie «Stanciul Log. snă dascalului Manii și slug[a] 
Com[i]sului Apostolache ot Ojăgen[i]» !. 

Bibl. Ac, Rom., documentele Scarlat Ghica. 

15. 22 Mart 7178 (1670; cu arabice). Iane Logofăt și 

fratele săii, Gheorman Logofăt, fiii «Vlaicului căl[ulgăriul ot 

Conţeşti», vind partea lor din sat «Radului Şterbeaii, vătahul 
de aprozi». 

Jbid., documentele Golescu. — V. vol, V, p. 686. 

16. 12 Decembre 7204 (1695). Ca <moșnean», Matei Stol- 

nicul Chiţescul cedează şi el «dumnealui Agăi Radului Go- 

lescul» parte din satul Chiţești, căpătată de la «moșul Var- 

laam dăn Ţig(ă]neşti». Pomenit «vadul Sămuilii». 
dia. ” 

17. 6 Maiu 1770. «Io Manoil Roset Voevod», pentru «<dum- 

neaci Stolniceasa Dimitrana, ce aii fost soție dumnealui ră- 

plolsatului Constandin Știrbei biv Vel Stolnije», care a fă. 

cut o biserică a Troiţei la Craiova (cîn tărgul Craiovei»). Scu. 

tiri pentru biserică. Marturi: Dimitrachie Geanoglu Vel Ban, 

Ștefan Părșcoveanu Vel Vistier, Costandin Argint|olian Vel 

Cluă., Fota Vlădăianu Vel Paharnic, Dumitrașco Ob[eJdeanul 

Vel Stolnic, Vlăduţul Gănescul Vel Comis, Dimitrachie Coltae 

! Locul luptei dintre Matei Basarab şi Vasile Lupu.



WR DOCUMENTE. -AMESTECATE 

Vel Sărdar, Constandin Racovicean Vel Medelnicer, 'Gheor- 

ghie “Poenariu Vel Sluger, Gheorghie CoţloJfeanul Vel Pitar, 

Ioniţă Bibescu Vel Șătrar, Andrei Vrus Vel Ciucer za Arie. 

Seris <în oraşul Domniei Meale Craiova», de Costandin Buc[u|- 

reșteanul, Log|ofât] za Divan». Pecete octogonală, cu vultur, 

coroana eu cruce şi «lo Mk. Rust. VV.,.:1770 (eu chinovar). 

Monogramă. Iscălitură grecească: lo Mavoviă Boeâ6ăn. 

E foarte important Divanul acestui Domn pus de Turci întrun timp cînd 

în Bucureşti erai Rușii. | 

Documentele d-lui Barbu Știrbei, 

18. 8 Septembre 1819. Alexandru Nicolaie Şuţu]-Vodă, 

«boierului Domnii Mele dum[neallui biv Vel Hatman: Cos” 

tandin Golescu, ca să aibă olacul de apă ce se află în gră- 

dina caselor dumnealui ce le are din susul Bucureștilor, 

lăngă apa Dămboviţii; care apă încă dintru întăia Domniie 

a răp[oslat[ujlui Domn Alexandru-Vodă Ipsilant ai fost adusă 

de la Crăngași, din jos de Giulești, şiaă fost docă cişmele, 

una de lăngă casele dumnjeallui Banului Costandin Creţu- 

lescu, şi alta din șalvaragii; iar, după ce s'aii găsit alt izvor 

destoinic, la Crevediia, de lăngă Creţulești, pentru cișmelile 

ce să află acum în politiia Buclujreştilor, s'aii batalisit aceste 

dooă cişmele, aflăndu-să şi măsura apii prea jos, cu disco- 

liie fiind a să aduce în politie, și aii rămas curgerea acei 

ape acolo unde s'aii aflat mai nainte șii] fabrică de postav, 

care fabrică cumpărăndu-o dumnțealtui Hatman, unde împo- 

dobind acel loc cu acareturi i cu alte înfrumuseţări, precum 

să vede, ati făcut cerere la selefal nostru prin părintele dum- 

[neallui răposatul Banul Golesc[u], ca să i să hărăzească du- 

misale acest lac de apă». I se dă. 

Bibl. Ac, Rom., documentele Golescu. 

  

   



TI. 

DOCUMENTE MUNTENE 

DIN COLECŢIA D-lui AL. TZIGARA-SAMURCAŞ. 

19. 20 Maiii 7251 (1743). Zapis al biv Vel Șătrarului 
Mihai Fălcoianu. 

20. 8 Februar 7263 (1755). Zapis al egumenului Samuil 
de Cozia, iscălit și de proigumenul Mihail și de clisiarhul 
Climent, 

21. 21 lunie 7266 (1758). Carte de afurisenie de la Mi- 
tropolitul Filaret. 

22. 22 anuar 1767. Vinzare de pămînt a lui Costandin 
Bălcescu. 

23. 1777. Întărire grecească din partea Mitropolitului Gri- 
gorie a! Ungrovlahiei. 

24. 22 Mart 1779. Foaie de zestre a Luxandrei Crețulescu. 

«I scoarță mare de patu, 1 checeă de Țarigrad, 2 sege- 

deale, 4 perne de fringhie, 1 pilogă de atlaz, 1 paplomă 

de hataiă cu flori de fir, cu cearșaful ei cu coli, 2 perne 

mari cu rățealile cu fir, 4 perne mici, iar asemenea, 1 cear- 

şaf iar cu fir, 2 perne mari de borugiucu cu reţealele cu 

fir, 8 perne mici asemenea, 1 cearșaf iar cu fir, 2 cearșafuri 

pe pilogii cu răţeale, 1 masă aleasă cu peşchiru ei umplut 

cu fir, 12 șervete cusute cu nagurele și cu fir, 1 masă îar 

aleasă, 12 șervete cusute pă scris, 1 maramă de măini, ase- 

menea, 1 masă de pănză leșască, 12 șervete asemenea, 1 

maramă de măini asemenea, 1 masă de pănză vărgată, 12
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șervete maramă de măini, 12 părechi cuțite cu plăselele de 

argint, cu lingurile lor, 1 solniță de argint, 12 talere de co- 

sitor, 12 tipsii de cositor, 1 șcatulcă de Lipţea, 1 oglindă 

cu marama ei cu fir, 1 sepet, 1 ibric cu lighianul lui, 2 

sfeșnice cu mucările lor, 2 feate în casă de Ţigan, 12 epi 

cu mănzi lor, cu armăsarul lor, 100 oi cu miei, 100 mătci 

de stupi. 

[Nedate :] 1 carătă cu 6 telegari, cu hamurile lor, 1 cal de 

ginere, cu tacămul lui de argint.» 

25. 20 lulie 1786. Episcopul Filaret de Rimnic cumpără 

de la «fiiul nostru sufietescu» biv Vel Clucerul Constantin 

Geanoglu moşia Căciulaţii. Iscălitură grecească. 

26. 26 Februar 1790. Declaraţie din partea colonelului 

Kray. «Auf geziemendes Ansinnen des hierlandigen Bojern 

Herta von Dsanoglu, ehemaligen Landes-Bann und Divans- 

Mitglied, nehme ich keinen Anstand an, durehzubestătigen 

dass selber bey Gelegenheit als ich erloschenes Jahr, in No- 

vember Monat, mit den unter meinen Comando gestandenen 

kai. koniglichen Trouppen-Corps anhero nacher  Krajova 

vorgeruckt, und den Feind gliicklich von hier und iiber den 

Schil-Fluss verdrăngte, mit den hier  versamleten Adel 

und hiesigen ÎInwohnern dieser kai: Trouppe entgegen 

gekommen und die Huldigung der Treiie gegen Seine 

Mayestăt angelobet, und durch Lauthung aller Kirchen-Glo- 

cken, und nacherig-erfolgten solemnen Absingung des Te- 

Deum, etc., etc., in der Cathedral-Kirchen seine besondere 

Unterwiirfigkeit und Zuneigung geăussert und bestătiget 

habe.» Ajută și aprovisionarea. Dă știri din Craiova. «Auch 

schon wehrend der Campagne 1788, als ich, wehrend 5 Mo- 

nathen, mit einen detachirten Corps în hiesigen feindlichen 

Lande bey Porcsen stande». 

Din 1791, mărturii analoage de la Enzenberg şi Coburg pentru Costandin 

Geanoglu. Şi decret imperial, din 19 Octombre 1791. 

Corespondenţă din 1788 cu Sibiiul, care cere lămuriri despre mișcările lu! 

Nicolae-Vodă Mavrogheni. Spiona pentru el un «părinte Vasile», călugăr în 

'Ţara-Romănească. 

Şi Dionisie Eclesiarhul (Papiu, Zesazr, II, p. 179) povesteşte intrarea 

«Nemţilor» în Craiova, supt comanda Iul «Obărster Craiii>. Unul dintre Bibești 
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era cu ci, şi el fu făcut ispravnic. Trupele eraii compuse din <Unguri hu- 
sari», «militari rumîni ungureni» și «nevoiaşi de Nemţi», cari se prăpădiai 
de clungoare»,. 

27. 1790. Învoială pentru a clădio moară, cu «loan mo- 
raru ot Tărnava». | 

28. Novembre 1792. Zapis iscălit de Dositeiti episcop de 
Buzău, Nectarie de Rimnic și loan Văcărescu. 

29. 1803. «Cercetarea de munții ce mai jos să arată, care 
şi de cine să stăpănesc. 

Pravăţul jumătate, să stăpăneşte de moșteni Radoșani și 
jumătate cuprinsă cu linia de spre Țara Nemţască, din urma- 
răzmiriții Muscalilor... Costa lui Rus, pănă în răzmirița Mus- 
calilor s'aă stăpănit de moșteni Radoșani, apoi cu linia s'a 
cuprinsii şi s'aii luat în Ţara Nemţască [ca și jumătate din 
Poiana Muierii și alți munți).» 

Se pomenesc Safta Brăiloiă, «Mate! Văcărescu, cu cetașii 
lui» (aduce act de la «7180 (),a răp. Domn Moghila 
Voevod»). 

30. Craiova, 13 Maii 1810. Generalul rus Zuccato către 
boierul Constantin Samurcaș. Îi mulțămește pentru aprovisi. 
onarea oștilor împărătești. Pentru cobjets secrets pour le 
service», i se va adresă direct lui, nu Divanului. Cu mina 
generalului: <Vous en aurez le mârite, comme la responsa- 
bilite». 

31. 17 Mai 1817. Act iscălit de «Sevastis (de Sevastia- 
Sivas), Dionisie, proegumen Tismeni». 

32. 31 Decembre 1825. Gentz către Alexandru Samurcaș. Îi 
arată condolenţe pentru moartea unchiului lui (Constantin 
Samurcaș), corespondent al lui Gentz, şi cere a i se restitui 
scrisorile lui cătră acesta. 

Cunoscutul diplomat Gentz a fost şi corespondentul Domnilor noştri pe 
această vreme. V. Gentz, Dipâches inddites aur hospodars de Valachie, 3 
vol. in 80, Paris, 1876-7. Astăzi aceste scrisori ale luf şi altele, netipărite, se 
aftă la Ac. Rom. 

33. Alexandru Samurcaș cătră un anume Dumovitz, 30 
April [1827]. (Se aşteaptă mucarerul.) Le fils ain€ de ce 
prince, qui r6sidait depuis quelques annces ă Constantinople, 
S'Etait amourache d'une Armenienne, fille d'un tres riche n€-
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gociant connu sous le nom d'Agobi Tinguiroglou, Va rendu 

enceinte, et pour la sauver des affronts et des insultes 

qu'elle mâritait de la part de ses parents,il congut le projet 

de Lenlever de sa maison paternelle, ce qu'il a effectu€ en 

effet et, ă la (sic) Dimanche des Rameaux, c'est-ă-dire une 

semaine avant la fâte de notre Paque, pendant le careme, con- 

tre Pusage requ, La fait tenir au fond (sic) du baptâme, pour 

la rendre veritablement chretienne, Pa convertie et, le mâ&me 

jour, la 6pousce. (Turcii îi poruncesc să plece, şi el e așteptat 

acum la București.) 

Asupra acestei afaceri de dragoste, v. şi raportul prusian din Constantinopol. 

în Acte și fragmente, LI, PP. 720-2. 

34. 6 Novembre 1837. Pe o reclamă tipărită a lui Morison 

pentru odinioară-cunoscutele sale hapuri, se ceteşte în rîndul 

d'intăii: «Prince Johanniza Sturza Voivod» (526). 

Adecă fostul Domn moldovean loan Sandu Sturdza. Morison se putea lăuda 

că hapurile lui ai ţinut în viață pe bătrinul mazil, care muri abia la 2/14 

Februar 1842 (Melchisedec, oz, p. 269). 

   



IV. 

O SCRISOARE A PRETENDENTULUI BOGDAN 
SASUL (1607). 

În memoriul miei despre «Pretendenţii domneşti» (An. Ac. 
Romiîne», XIX), am vorbit despre acel fii al lui Iancu Sasul, 
Bogdan, care-și luă mai tărziii numele fostului Domn muntean 
Ştefan Moldoveanul sai Bogdan, zis Surdul, şi rătăci mult 
timp în Europa, pănă ce ajunse, la sfirșit, Musulman și Pașă. 
Una din scrisorile lui, cuprinsă în fasciculul «Kânigl. Wiird. 
in Engellandt Schreiben de anno 1603 usque ad annum 1678» 
(n* 8019) din Archivele Regale ale Dresdei, rămăsese ine- 
dită, şi o dai aici, fără alte lămuriri, de care nu mai e nevoie: 

Jo Don Steffano Bogdan Despot, legitimo principe he- 
rede di Moldavia, etc., etc. Desidero che V. Alteza per la 
sua solita clementia me favorisca con una sua littera di ra- 
comandatione alla Sacra Regia Maiestă de Ingliterra. Essendo 
io della religione catolica evangelica, non posso esser fa- 
voritto de altri principi, sinon della medesima nostra religione, 
Adunque sapia V. Alteza Ser[enissijma come per il pas- 
sato io son statto in servitio della felici memoria Regina 
Elisabet, et anche son statto favoritto dal Re Giacobo, de 
adesso Re di Ingliterra, mentre che io me trovava flagella- 
to in Turchia, Hora, volendo andar servir quella Sacra Corona 
de Ingliterra, supplico V. Alteza che me favorisca con una 
littera de racomandatione per il detto ră, et prego V.
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Ajteza che me adiuti con qualche costo di denari per îl 

mio viagio, perche questa sera me ne parto. Et, per tale 

benefitio, mentre che saro huomo, sar memore, et, mentre 

che sard vivo, sard obligato. Et, si come io procurard di 

mostrarme grato con le opere, cosi supplico V. Alteza Serma 

di non me abandonar in questo mio bisogno. 

Di V. Alteza Serma servitore: 

71 principe di Moldavia, m. 20%. 

Alla Serma Alteza Duca di Saxonia, etc. etc., signor, si- 

gnor Rmo, 

 



V. 

O SCRISOARE DIN BOIERIE A LUI IEREMIA 

MOVILĂ. 

D. Eduard Kaczmarezyk, asistent la Archivele din Cra- 
covia, îmi trimete următoarea scrisoare a Vornicului, în cu- 
rînd a Domnului Moldovei Ieremia Movilă, care o iscăleşte 
cu însuşi mîna sa, dîndu-și numele, ca și în iscălitura dom- 
nească, supt forma de cEremiia», iar familia supt aceia de 
«Movila», și nu «Moghila», adecă Moșilă, cum obișnuiește, fără 
o singură escepție, cancelaria lui domnească. Scrisoarea se 
află în culegerea de «Acte și scrisori către Ioan Simion și 
Alexandru urievici, ducii de Sluczk, 1588-600» (pp. 83-6), din 
colecţia Rusiecki, depusă în Archivele pomenite. 

«lasnie oswieczone miloscziwe xiaze, 

Panie panie i dobrodzieiu mnie miloseziwii, 
Poslugi moie nainisze moie nainisze v. x. m. miloscziwemu 

panu zalecziwszy. 

Ani w ziemi woloskii chociarzkomo chalupa vlaszna byla, 
tak vwielkich wolnosczi i tak dostatnich roszkoszii w iakich 
povinnich moich az do namnieiszego zastalem i sam prziia- 
chawszi zaziwam, zaziwalem, ktora laske miloscziwa nietilko 

przez pisanie iz bim umial zadziekowac, ale îi obeczni stoiacz 
nie umim, i chocz bim dobrze bil Cicero eloquentissimus, 
iednak szezedl na slowiech, iako sa zbitnie wielkie dobrodzi- 
eistwa w. x. m. mego mitosczivego pana, iednak sserdeczna 
chucia pragne thego abim w. x. mez., gdzie i riichlo w 
zdrowiu dobrim ogladawszi iako mogacz mogl unizenie podzie- 
kora€ i rozkazaniu w. x. m. sluzbami moimi dogodzic. Zatim
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dai Panie Boze abim w. x. m. richlo i Y dobrim zdroviu 

ogladal. Z Usczia, dnia 12 Decembris, anno Domini 1591 

data. W. x. milosezi vnizoni sluga: 

[V:] Jas- 

nie  oswiecza- . 

nemu panu, / fa 

panu lan Si- u f 

meonovi, z las: HUI N 08 AXĂ fe IL 

AN ki Bozei xia- 

zecziu na 
/ 

Sluczku, etc,, Y, ch Br mo 

panu, panu i 

dobrodzieiovi 

mnie mitosczi- 

vemu. 

Traducerea făcută de d. |. Bogdan, e aceasta: 

«Prea-luminate, milostive principe, doamne, doamne, binefă- 

cător al miei milostiv! Slujbele mele prea-plecate, prea-plecate, 

Înnălțimii Tale princiare, domnului mieii milostiv, închinîndu.le. 

De şi în Țara Moldovei îmi aveam căsuţa, am părăsit aşa 

de mari drepturi și așa de îndestulătoare bogății ce aveam, 

pănă la cea mai mică, şi venind [aici] singur, mă hrănesc 

şi m'am hrănit. De această milostivă îndurare, nu numai că 

mam ştiut să-ți mulțămesc prin scrisoare, dar nici acum nu 

ştii. Şi, de-aş fi chiar un Cicerone foarte bun cuvintător, tot 

mi-ar lipsi cuvintele [ca să spun] cît de mari și multe sînt 

binefacerile Înnălțimii Tale princiare, ale domnului miei mi- 

lostiv. Ard totuși de dorinţa inimii mele, ca, văzindu-te peste 

puţin în bună sănătate, să-ți aduc, după putință, umila mea 

mulțămire și să împlinesc, prin slujbele mele, poruncile În- 

nălţimii Tale princiare. Deci să dea Domnul Dumnezeii să 

văd pe Înnălțimea Ta princiară degrabă şi în bună sănă- 

tate. Dată în Uscie, 21 Decembre, în anul Domnului 1591. 

A Înnălțimii Tale plecată slugă: 

Ieremia Movilă, Vornic, 

cu mina lui. 

= 
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Prea-luminatului domn domn Ioan Simion, din mila lui Dum- 
nezeii duce de Sluczk ș. a., domnului, domnului și binefăcă- 
torului miei milostiv.» - 

Scrisoarea n'are alt scop decit să arăte mulțămiri pentru 
buna primire. Pentru a o înțelege, trebuie însă lămuririle ur- 
mătoare: 

Lia 19/29 August 1591, Petru Șchiopul, silit de cererile şi 
amenințările “Turcilor, pleca din Moldova, prin Muncaciii, spre 
posesiile Casei de Austria, unde-i era voia să se adăpostească. 
îi întovărăşia floarea boierimii moldovenești, şi, între alţii, și 
frații Movilă, iubitori statornici ai creştinătăţii. Prin Satu- 
Mare, Cașovia, Tolna, Petru mergea la Viena, și peste cîteva 
zile își lua o reşedinţă de pribegie în orășelul Tulln din apro- 
piere i. 

Pe această vreme, Mitropolitul Gheorghe Movilă era lîngă 
dinsul, dar nici-unul din frații săi. Scrisoarea de acum ni 
arată ceia ce se făcuse încă de atunci cu dînșii; din alte 
izvoare se ştia că în 1593 Ieremia era în Polonia; se vede 
astăzi că încă din 1591, din Decembre, el se afla la Uscie. 

Uscie vine așezată pe la Nistru chiar, cum pleacă cineva de 
la Hotin și Camenița în sus spre Pocuția și Galiţia, — între 
Jaslowiecz și Rohatyn. Ea joacă mai tărziii un rol în viața 
Movileştilor, mai ales a văduvei lui leremia, Elisaveta, și 
a copiilor ei, dar și în a lui Moise Movilă, fiul lui Simion. 
Multe scrisori privitoare la Moldova din epoca Movileștilor, 
sînt datate din această Uscie 2, 

leremia o cumpărase de sigur, dar în 1591 ea nu era 
încă moșia acestui boier, care căpătă și indigenatul polon 
în 15938. Pe atunci, ea făcea parte încă din proprietăţile du- 
cilor de Sluczk, în provincia Rusiei. În comoara mănăstirii 

' Hurmuzaki, XI, p. Lxxv şi urm.; orga, Mărunfișuri istorice culese 
în Ungaria (extras din: revista <«Luceafărul>), Budapesta, 1904, pp. 21-2; OCa- 
menă şi fapte din trecut, |, în «Biblioteca pentru toți». 

2 V. și Barwinski, în Prizos Sturdza, București, 1903. 
* Hurmuzaki-Bogdan, ], p. 325. Tot pe atunci s'a dat cetățenia polonă şi 

Vornicului Gligorcea Crăciun (Varşovia, Arch. Zamoyski, mms, 1790 de scri» 
sori romănești, fol. 16), 
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Argeșului se află un «briîi al lui Neagoe-Vodă» ctitorul «i, 

care briii a fost lucrat aici, în Sluczk, și poate trimes de 

ducii, odată neatîrnaţi, de acolo !, În 1557, Despot, pe atunci 

în Kânigsberg, trimetea pe ciracul săi, vagabondul literar 

Horatius Curio, la «Sluczk, la ducele Sluczkului». Ducele era 

un om cu multă trecere, și el dădeaîn 1563 un ospăț solilor 

tătăreşti, veniți în numele Sultanului pentru a cere Polonilor 

uciderea lui Ștefan-Vodă Tomșa ?. 

Pe timpul cînd Ștefan Tomșa era Domn al Moldovei, după 

gonirea, la începutul anului 1612, a lui Constantin Movilă, 

cu rudele şi sfetnicii săi, moșia aceasta, Uscie de pe Nistru, 

fu adăpostul întregei familii a Movileştilor. La 4 lanuar 1613, 

din acest loc, Doamna Elisaveta şi fiica ei Maria, soţia lui 

Ştefan Potocki, fac o danie de venituri mănăstirii Sf. Pa- 

raschive din satul Zadarow, din apropiere, unde era egumen 

Ştefan. Elisaveta se intitulează «suprema ducissa regni». 

Peste un an, în aceiaşi zi de 4 anuar, fiind de faţă și 

Vitolt Logofătul, se face aceleiaşi mănăstiri, de aceleași, o 

danie de șerbi scii «cmeţi»?. 

1 Zuscripțit dim bisericile Romăniei, p. 153. 

2 lorga, Nouveau maldriaux pour servir ă Phistoire de Yacgues Basilikos 

2 Hîraclide, Bucureşti, 1900, pp. 27, 84. 

2 Relationes castrenses haliczenses, în Arch. provinciale din L.emberg, 1661 

(a 52), p. 815, pomenire în Tharaniewicz, Cronica lut Hypatius (poloneşte), 

Lemberg, 1875, in 8%, p. 62, nota 25 (trad. în mss. Schmidt ale Bibl, Mu- 

seului Naţional din Pesta). Cf. âiz,, p. 63, n. 27: danie făcută bisericii din 

Mosciska de Ana fiica îmi Ieremia-Vodă (şi întărire, de regele Ioan al IUL-lea, 

ia 1691). — În Ref. castr. bal. fragmenta, 1600-700, nd 108, e vorba de 

procesul de moștenire hotărit în 1632, ia Camenița, între Bronislaw Gruszecki 

şi Maria Movilă, văduva lui Ștefan Potocki, 

    

 



VI. 

O CTITORIE NECUNOSCUTĂ A LUI VASILE 
LUPU. 

Între hirtiile privitoare la pomenile ce s'aii făcut după 
moartea celui din urmă Ştirbei din ramura veche, se află, 
în volumul cartelor de jotecie» (sic) din Archivele familiei, 
și adeverinţa grecească ce urmează, cu ortografia ei: 

To târzăv poyasrijpt, ră Omotov pă avtpee, xai tepop.6vaypriy 
ud Exape, vai ard rijy orhaelay râv A0toov Apbanrây pe îihev- 
dEpoos pă â6aw moov “poale, Gvopăterar dia Aabpa, stvau 
oa sis rdv Mopta, sie nara hinoy ovapatâuevov Kahdâpvra. ră 
zota ră zotpalvet hoytrâs 6 apytentoxonos Ttepvitns, eivat wrto- 
voy adră ră povacripi uă donpa proţBavini, rod Basreto, ai 
zepăvob Bosf65a, zai "loiwov Bosfofa, nai Aixarepbwne Aduns 

xi XV Twyây dpyvroov Ex, vile Bhagiac, ăp' od 2uri50n tos 
Topa. etvat âxmpspevot Xp6voL Exarăy rprăvra îvta.: Eee XaO= 
Tijpovs wEsa, xai 55 foc zevijyra, 1) prlpan Tijs €opris î Koipq- 
ois rijs Gzoruow: dida nod voi 106” Exdorry îp&poy eis robe 
Xptotiavobs 6nod izepyoby, xoi îpEpay pă iv Tppăpay 0ăv dei- 
T0vy ccijvea Xptortavoi God vă pâyovv Veţi, mai. obpyopodv 3- 
usivobs Onod Eâavay ră Wojixă mai God Găvovy: abră ră dp0doȚă 
Epzpoofey etc măv Qeby xoi sic Ghove robe dupiove âiprshove. 

1814, 'lobyiov 23, Bobxovpori. 
Kbpuos ăpywuavpirns ai mvevuartnăs Tis Aobpoce toă 

Moptwe. 
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Adecă: 

«Mănăstirea mea, care m'a crescut și m'a făcut ieromonah 

și va liberat din robia Albanesilor necredincioși, cu dare 

de mulţi lei, se chiamă Sfinta Lavră, e în mijlocul Moreii, 

în "Ținutul ce se chiamă Kalavryta, pe care-l păstorește su- 

fleteşte archiepiscopul de Tzernitza ; a fost clădită acea mă- 

năstire cu bani moldovenești, ai lui Vasile şi ai lui Ștefan 

“Voevod şi ai lui loan Voevod și ai Ecaterinei Doamna și 

ai altor cîțiva boieri din «Vlahia». De cînd sa clădit pănă 

acum sînt o sută treizeci şi nouă de ani încheiați. Are cinci- 

zeci de călugări, cu cei d'innuntru și cu cei de-afară. Hra- 

mul este Adormirea Maicii Domnului. Ea dă în fiecare zi 

multă pîne creștinilor fâră mijloace, și zi de zi nu lipsesc 

şeizeci de creştini cari să măniînce piîne și iartă pe aceia unde 

ai mers sufletește şi unde merg. Acestea le mărturisesc în- 

naintea lui Dumnezei și a tuturor sfinţilor îngeri. 

1814, lunie 23, Bucureşti, 

Chiril, arhimandrit și duhovnic din lavra Moreii.> 

Vasile Lupu a avut din căsătoria cu Doamna Tudosca pe 

loan-Vodă, mort în Novembre 1640!, iar din a doua, cu 

Cerchesa Ecaterina, pe Ștefan, care a fost Domn. Ei sint 

ctitorii. Data ce resultă din scrisoare, 1675, e fireşte falsă. 

Poate că acea de 1635 ar fi mai bună. 

Firește că nu întîmplător a clădit Vasile această mănăstire 

a sa de lîngă Kalavryta. În prefața «Manualului împotriva 

rătăcirii Calvinilor», vestitul Dosoftei patriarhul de leru- 

salim, care era de pe la 1660 prin ţerile noastre şi a trebuit 

să cunoască personal. pe Vasile-Vodă, spune că neamul săi 

era din «satul arnăuțesc»> sai Arvanitochori lîngă Tirnova din 

Bulgaria, dar că venise din «Macedonia»?. Acest neam e al 

tatălui numai, Nicolae, Agă al lui Radu Mihnea, și de sigur 

i Vol. IV, p. 226, no XIII. 

2 Meletie Sirigul, Kară zâv radu xepahaluv. .. xai AoctbEov Esppet- 

gidoy, Bucureşti, 1690. Romăneşte, în Uricarul, VII, p. 39. Cf. pentru tatăl 

săii, Nicolae Vel Agă, Zpscrizrii, p. 113. 
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străin, grec — Vasile însuși nu vorbia bine romănește!, —pe 
cînd Romîncă pare a fi fost mamă-sa, care i-a dat numele 
cel adevărat şi de la început, Lupu, căci Vasile e numele 
domnesc, cu sunet bizantin, pe care-l luă Vornicul Lupu 
numai la suirea sa pe tron. Să se mai ţie în samă numele, 
curat romănești, ale surorilor lui Lupu, Marga şi Măticuţa, 
şi al «vărului» săi, Ştiuca?. 

E foarte cu putință ca obîrșia Arvanitochoritului, tatăl lui 
Vasile-Vodă, să fi fost din Morea. Ținutul Kalavrytei e cel 
mai muntos din peninsulă, şi pe vremea lui Pouqueville încă 
(cap. XI) îl străbăteaii cu turmele vitejii păstori albanesi, cu 
sarică albă și «coifuri de paie». Același călător spune că și 
«locuitorii din oraşul Kalavryta sînt în mare parte Albanesi», 
dar poate că greşește cînd vede în ei numai urmași de-ai 
năvălitorilor din 1770. As7/e/ ar fi «Albanes> Vasile Lupu. 

Întîmplarea a făcut ca în acest sat Arvanitochori sau Ar- 
bănași, de unde plecase părintele lui Vasile-Vodă, să se ri- 
dice, numai peste citeva zeci de ani, o biserică romănească, 
cu cheltuiala lui Constantin Brîncoveanu, bogatul ocrotitor 
al tuturor creștinilor din Răsărit. 

Episcopul Melchisedec o descrie ca «o zidire lungă și scundă, 
acoperită cu olane» și alcătuită din două biserici despărțite 
în lung printr'un părete. Călătorul romîn a văzut şi chipul 
ctitorului, co persoană îmbrăcată în costumul Domnilor ro- 
mîni>, dar cu capul sfărmat, la vre-o profanare turcească a 
bisericii 3. Lîngă biserică se mai pomenesc pănă astăzi niște 
«case ale Brincoveanului». Dar nu ale lui Constantin-Vodă. 

Căci iarăşi întîmplării i se datorește că această biserică 

' V. vol. IV, pp. 30-1. 

2 Vol, LII, pp. 3r-2, 

3 Revista pentru istorie, archeologie și filologie, vol. 1V, p. 520. Nu e ex- 
clusă ideia că Biincoveauu ar fi «înnoit din temelie» o biserică mai veche, 
datorită tocmai pietăţii lui Vasile Lupu, Altfel, alegerea locului poate să pară 
ciudată. De alminterea, Arvanitochori ajunsese șederea de vară a lumii din 
Tirnova, şi a Mitropolitului chiar. Cf, Jiredek, Das Firstenthum Bulgarien 
p. 407 (se arată și casele unui Cantacuzino și Filipescu). 
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a primit peste un veac întreg mormîntul unui Brincovean, 

În adevăr, o inscripţie pe piatră!, supt vulturul încununat, 

cu două capete, pomenește în aceste cuvinte pe un urmaș 

O CTITORIE A LUÎ VASILE LUPU 

al ctitorului: 

Aay (sic) dr ” bpvotvra uâras, pevăhp ri Gwvoteis 

"Ey045e xânponral, pe, vtoc eitocErns 

Toy Xotăv waătos * Tri doBexăte : 

Obvopa Kovoravyrivos eyos(sic)rovoc Ex 7evâdhoy 

Aaynrhp mapupavtoy Mzparnofăvoy, vos (0), 

"Evepreme Ec, Găpoc me, Gpaylova, etdoc drnr66, 

"Rvevraburâs, Ghoc ebppoobys 605, 

Aorpevis 88 vâăv vtos, bs Yepapbrepoc Ev 

Ilapfevig 'osMânţeoy (2) azi perradozpo6bYn; 

"Hy u&ya meyfoc ăhaoroy E0ic “jeveraie, AAGLȚVIjrOIG. 

"Hot xarn6ijs adr ? ămopdipevov. 
avu, 'lobyico te. 

Adecă: 

«Supt această piatră rece, mare pe mare făptuit, 

Aici s'a închis, vai! un tînăr de ani douăzeci, 

Pe care ciuma l-a chemat în a douăsprezecea zi. 

Numele lui, Constantin, mare de neam, 

Lumină din străluciții Brincoveni, [de și] tinăr, 

Dar harnic, la chip, la brațe, faţă minunat, 

Binevoitor, în toate, chip de veselie. 

Dumnezeiesc fiind tînăr, ca un bătrîn 

Trăind în curăţie şi măriniunie. 

A fost durere neîncetată la părinţi şi frați, 

lar dascălu-a părăsit pe răposatul. 

1790, [5 lunie.> 

lată cine e acest tînăr mort rămas în străinătate. 

La deschiderea războiului cu Rușii şi Imperialii, Nicolae- 

Vodă Mavrogheni, prepuielnic cum era, trimese între alții peste 

hotar şi pe unul din Brîncovenii prigoniţi de dinsul, Banul Ni- 

colae. Acesta stătu întăiii la Nicopol, cu toți surguniții ceilalți, 

dar apoi primi poruncă să meargă tocmai la Rodos. Familia 

1 Mi-o comunică d, ]. Bianu, în desemn după piatră. 
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însă-i rămase tot la Nicopol, de unde nici-unul dintre boieri 
nu gîndi să-şi ridice nevasta și copiii. Ceva mai tirzii, şi tot 
din pricina războiului, Brincoveniţa și copiii trecură, în aceiaşi 
tovărășie, la Tirnova. În Februar 1790, întunecîndu-se steaua 
lui Mavrogheni, boierii din Rodos căpătară voie să se în- 
toarcă lîngă ai lor aici, la Tirnova. Ei îi găsiră tocmai la 
Arvanitochori, pe unde trecuse şi Nicolae-Vodă, mergînd de 
la Șumla la Şiștov, în osteneli războinice. lenachi Văcărescu, 
scriitorul, arată cu durere că, «din patru copii ce lăsasem 
cu soția mea Domnița, cind am mers la Rodos, am găsit 
numai unul»!. Ciuma secera prin aceste părţi. Văzurăm că 
ea luă și pe Constantin, cel mai mare dintre copiii lui Nicolae 
Brincoveanu. 

In provinciile Turciei celei vechi trebuie să se găsească 
multe ctitorii de acestea ale Domnilor și boierilor Moldovei 
şi Ţerii-Romănești. A le urmări sistematic, e cu neputinţă. 
Numai întîmplarea le poate da la lumină, ca în aceste casuri. 

Astfel, la mănăstirea lui Șișman de lingă Tirnova, Melchi-. 
sedec a găsit acte romănești de danie, care pomenesc pe 
altele, pierdute, ce se urcă pănă la Radu Șerban, deci pănă 
la epoca lui Mihai Viteazul?, 

Poate ultima din aceste zidiri romănești peste Dunăre, e 
aceia pe care a făcut-o, într'un sat din Tesalia, răposatul 
loan Ionescu (de la Brad), care era pe atunci administratorul 
moșiilor Marelui-Vizir în această provincie. În paginile de 
bătrîneţă pe care le-a intitulat «Viaţa mea de mine însumi» 
(1889), el ni dă inscripția bisericii aceleia, cu următorul 
cuprins: 

“O Enwoavijs odros vaăe rod div TPOTONĂApTopOS Val TpOnALo- 
pâpav Peopiţiov Gvexorviotin Ex Bapehicv dazăvg rod ăpyovros 
Kanavipm ci MoMafins "loswob "luyzonov, VSVIXOD EUSTĂTOL 
zâvrov Tây Ey Bzooahia 7ovphxiy rod Meyâhov-Beţipov “Peoră- 
Ilasg. 

1 Văcărescu, storia Împăraților otomani, în Papiu, Tzsaur, Il, pp. 295, 
297-8. Nicolae Brincoveanu era bănuit cu oarecare dreptate, ca unul ce făcuse 
parte, în 1770, dintr'o solie la Petersburg, 

2 L. cu p. 522. 
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VII. 

O SCRISOARE GLUMEAŢĂ DIN VEACUL 

AL XVil-lea. 

De curînd, Academia Romiînă a cumpărat un număr de 

documente moldovenești, care nu sînt vechi, dar cuprind 

une ori lucruri de un deosebit interes sai de o adevărată 

noutate. | 

Am găsit între ele un zapis ostășesc, de la străjerii de 

Nistru, ce stăteaii la Vadul-lui-Vodă, pe unde se merge as- 

tăzi la Chișinăi!, un act orășenesc din Roman, de prin anii 

1590.600, care înseamnă ca marturi la o vinzare pe «pop Ver- 
deaș, i pop Ion, i pop lachim, i pop Vasilie, i Macsin Grăbea, 

i șoltozol Ion Duchiţul, î Anton umu biv șoltozo, lon Drăgoiă 

și alți oameni buni, tîrgoveţi» (n Hnnuy AA, ACRpe meniutanie), 

un alt zapis orăşenesc, datat din 2 Mart 7194 (1686), în 

care se înseamnă acești oameni din Agiud: «dumnalui Sa- 

vin şoltuzul (Măicu], Ranet vaoc [nepot] Pitarul și Ghenghe 

șoltozul de Agud și Toader Dopniţă și Ion Spatoşol, ne- 

mesnicii de Aud», şi se pune o pecete neînţeleasă, cu in- 

1 «Adecă eii Costinaș chihae de la Căpitanul Beiiișor, din Vadul lui Vodi, 

şi Toderașco ot tam, și Dumitrașco Pojighie, şi Simion Văran, și Necula, și 

Ifiodie, și Dumitrașco Colovicul [==omul], şi Anton, și Andonie stegariul, şi 

Gavril, şi Bălan,.și Chbila, și Alecsa, și Caisin, și Macarie, și Ștefâniţă ot tam 

scriem și mărturisim cu Cestu zapis al nostru cum sintem noi toț chizeş pentru 

Mane Căpitanul, că, de va fii de v'o întrebare, să fie de faţă; și pentru noi 

iaste chizeș Irimie, şi Lupașco, şi chihae de la Stingaci. Și pe|njiru credința 

ne'm pus și degitele, ca să să ști.» 
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scripția nedaTn aySASASI, în sfirșit unul care pomenește pe 
şoltuzul Țuţorei lîngă lași!. Am mai însemnat între ele un 
ciudat înscris al unui dragoman de pe la 1600, care nu ştia 
romănește — adec[ă] ei Tofan Draguman ensum marturu- 
sescu» pentru <cunbaratura» la Găşten[i] și la Conceșt|i] —, 
o socoteală de nuntă de pe atunci — «cui sintem datori 1156 
lei, cheltuial[a] nuntei», o poruncă a lui Gavril fratele lui 
Vasile Lupu — ro a3 TABDHA XETMAHn H NbpKhA4&h CSUARcRIn — 
către «giudzii carii înblați pentru Țigani», cu privire la un 
Ţigan căpătat de Constantin Macri de la unchiul săi, Macri 
Căpitanul. Printr'un act se află o dajde necunoscută, os/4/a 2, 
iar altul dă numele starostelui de Putna de pe la 1690, 
«Bejan Gheuca biv Vel Pit[a]r». Se mai culeg nume ca Du- 
cul, Stoica /oloiul, Vasilie Părincariul, Toader Toropcel, 
Drăghici Sâ/igeanul, Iftinca. 

O mare parte din aceste documente priveşte pe boierul 
moldovean Neculai Buhuș, Marele-Logofăt al lui Dabija- Vodă 
și prietenul lui Miron Costin. Întrun înscris fără dată (de 
pe la 1690) vedem pe o «Sofronie Băhnășoae», care arată 
cu durere că fiii ei, hoţi de cai, erau să-și piardă viaţa 
«era să-i scoată la deaalu, să piară». Ca să scape, ei se dau 
ca vecini lui Buhuș, numai Medelnicer pe atunci, la Suceava, 
« denainte dumisal[e] lui Ionașco Brăncă, Armașul-cel-Mar[e] 
şi denainte Frăncului Armașul, și denainte Drosăi Armașu, 
şi denainte a tuturora Armaşilor> £. 

1 E o vinzare de prin 1610, făcută de Hilep, fiul lui Dan, către Toader Cehan pircălabul. «Și derept on cal! biculuit dere[plt 45 de talere, şi l-aii bitu- 
luit șoltuzul de Țuţura şi cu oameni buni, la cas(a] lui Avram, și eii, Avram, am fost în toc[majiă, şi noi răzeașie încă am fost,,, Și Dorin de-acolea... și noi toţ seteanie am fost, den sat, den Roșei.» 

> [Către 1600.] « + Simion V(el] Şătrar i Ștefan scrii la fecorii noştri, os- 
luharii volost Vaslui, deaca veți vedea cartea nosiră, voi să lăsaţi în pa6[e] de' osluhă na (ic) Ion din Burdugani, căt sai căutat la catastih şi s'aii afat bun. De& să nu-l] învăluiț,.. $ rac, Dech. 8.» 

3 Vol. V, p. ş74. V. şi aici, mai sus, p. 53; no 24, 
* Un alt cas de plătire se află în aceste documente. Într'un act din Iași 7156 (1647-83), «Pătraşco Vamășiul» arată că a luat «dzeace boi de la Pavă] Căpitanul [de Vaslui], pentru treidzăci de galbeni, şi boii ati fost luaţi de pre 
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Într'o scrisoare către dînsul a lui Ion Hăbășescu, membru 

necunoscut al unei familii pe care a făcut-o vestită Grigore, 

ajutătorul lui Ştefan-Vodă Petriceicu — on va fi fost fratele 

lui Grigore —, se întilnește cu plăcere acel ton glumeţ, fa» 

miliar, care lipsește așa de mult în moștenirea scrisă a tre- 

cutului. De aceia o dai aici în întregime, după lămuririle 

de mai sus: 

«Cinstite al nostru mai mare frate, dumnata 

Medelnicear-Mare, să fii dumnata sănătos. Cu 

sănătate mă închin dumitale, și poftescu de la 

m[iji[o]stivul Dumn[e]zău dumitale pururea multă 
sănătate și cinstită viaţă, înpreună cu toată cin- 

tită casa dumitale. Pentru tocmala carea am fă- 

cut cu dumiata pentru prisaca ot Tumaş, în- 

tr'aceaia vreame nentănplăndu-mi-sea zapisul acolo, 

dacam sosit, căutatu-l-am, și-l trimiș dumitale 

pre cest fior al nostru. Nămai de stupi mă 

rog dumitale să-m dai mai de aproape de pre 

aici, că de acolea nam cumu-i aduce, atăta cale, 

şi prentr'atătea frănturi, ce mă rog dumitale să-m 

dai de-aici. Altă, pentru răndul peaștelui de sămănță, 

înseama-te-voiui eă pre dumiata pre căt va t|rjebui 

dumitale, c'am pus de-l străn[g] întrun coteţu: 

nămai atăta, de-are hi şi cu voea dumitale, eii aș 

hi foarte bucuros la un schinbu. Ei să înseam- 

nez dumiata[le] de peaşte de sămănţă, și dumiata să | 

mă înseami de unul di ceea ce liii ciuma în dzuoa 

de Ignat; nu pentru altă, ceș trebue acmu să-s i 
afle, că spune un păcat mare ciceluea ce n'are 

de-acel feal, ales acmu la Crăciun. Și, din maţăle ! 

de știucă nu poci face di ceea ce să chiamă pre 

numele dumisale lui tretii Log[o)f[ă]t !, de să pun 

  
a Curteani pentru dajde; apoi ai vinit Curtenii de'iă grăit Mării Sale lui 

Vodă, și aii părăt pre Pavăl Căpitanul», căpătind dreptate de la Domn. Că- | 

pitanul e pus cla temniț[ă]», rudele nu-l plătesc, dar aceasta o face cRăco- : 

vițță] Loglojfătul». Iscăleşte și Iltrpuoro Aoptsryo. — Cf. vol. V, p. 30, 

nota 2. 

1 Na am întîlnit un treti Logofăt cu acest nume de: Porcul,    
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a şea 0) » că maţăle știucii sănt supțiri, ia[r] noaf, 

hiindu oameni de ţară, ne-a foarte trebui de-acel feal 
să fie mai groș. Deci, ce va hi mila dumitale, de vr'un 
[porc], mulțimi-vom dumitale; de n'a hi, la prilej tot 
ș'om mulțămi. Să fii dumiata sănătos wm Xe, amin. 

U Hăb(ăjșeștţi], Dech. 20.» 
Urmează iscălitura slavonă, împodobită, a lui Ion Hăbă- 

șescul și adresa lui Neculai Buhuș, Mare-Medelnicer. 
Un oarecare ton familiar se vede și în acest răvaş de egumen, 

păstrat tot la Academie (doc. necatalogate?): 
<Varlam ieromonah, igumenul ot stăa monastira 

ot Căldăroșani, scrii la cinstit şi de m[ijl[o]stivul 
Dumnezeu dăruit fiii al sfintei beseareci și de la 
D[ujhul Sfjăjnti al nostru ca u[n) fiii sufetesci, 
dumneaalui jupan Radul Spitar, poftescă de la m[i]- 
I[ojstivul Dumnezeă să-ț dăruiască tot binele dum. 
netale cu pace şi cu sănătate împreuni cu tot[ă] 
cinstiti casa dumnetale. Iar de l'a nostri smerenie 
și de la tot săborul sf[ijntei mănîstiri plecată închi- 
niciune trimiț la dumneata. Alta, de rivaş ce mi-ai 
trimes dumneata, am înțeles de tote: cinstiti scri. 
soarea dumneatale, că mi-ai scris dumneata că am 
purces și n'am făcut dumnetale știre, iar dumneata- : 
ştii căînd ne-am despărțit, că am griit cu dum 1 
neata să viii și ei păni la mănăstire, să întrebi 
săbor[ul) şi călugirii cum vor zice şi ei. Deci așa 
ne-am vorbit cu toții pintru ca să nu mai întrii 
nici dumneata în gilciavi și în jurimănti, că nu este 
bun să jure omul, măcari de s'ari şti că este căt de Ă 
direptii, că Dumnezeu iubeaște Sf|ijnţia Sa pata. ! 
Deci, cum am zis cătri popa Necula căînd l-ai ; 
fostă trimes dumneata la mine și m'aii întrebat 
M(olllijtva Lui de acestă lucru, ei am zis un cu- 
văntă, să întrebu și pre alalți călugirași. Deci și 
ei săntă bucuroși aşa, să ţii dumneata Rumănii 
căț ai fostii cumpăraţi de părintele dumnetale,  
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jumătate, și cu moșia jumătate, şi sflăjnta mă- 

năstire să ţie jumătate, și să fie pace între noi. 

Deci, daca va fi voia dumnitale așa, să vii dum- 

neata pănă la sf|ăjnta mănăstire, de acum Du- 

mi[nejci ceia Dumineci, că în tasti săptimini voi să 

mî duci păn'i deal să-m aduci niște vinișor ce ave:m, 

că am înțeles că va să pogoare Măria Sa Vodă 

[Brîncoveanu] la București. Ce va trebui, ce cum 

vei ști dumneata de venitul dumnealui, tot să-mi 

faci dumneata ştire cu un răvășel. De atasta mă 

rog dumneatale. M[iji[oJstivul Dumnezeii să adaogi 

viaţa dumnetale cu pace și buni sănătate, de la 

Vi[ălaţilca Isus] H[ristojs. Amin.» 

(Adresa către jupîn Radul Spătarul,) 
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VIII. 

POMENIREA ÎN POLONIA A DOI EROI 
ROMÎNI. 

I. Discursuri plăzmuite cu privire la 
loan-Vodă cel Cumplit. 

Luptele lui loan-Vodă cel Cumplit, ajutat de Cazaci, cu 
Turcii ai avut un mare răsunet în Polonia, unde Paprocki 
şi după el Gorecki au vorbit în deosebi şi pe un ton epic 
de dinsele. Și cîntecele Cazacilor vor fi pomenit pe fratele 
lor de vitejie și de suferință: «Ivonia». 

Ele ai produs însă și un exercițiu de retorică, dintre 
acelea care se plăzmuiai dese. ori prin școlile latinești, în- 
trebuinţindu-se însă de obiceiii numele glorioase ale eroilor 
anticității. 

În mica lucrare de școală de care e vorba aici, strașnicul 
Ioan-Vodă s'a părut un personagiu vrednic de o asemenea 
cinste care nu se prea dădea contemporanilor, şi cu atit 

„mai puţin «barbarilor» din mijlocul acestora. 
Titlul e «Actio deliberativa de Ivonia duce Valachiae, 

Turcae rebelle, Polonis addicto». Cea d'intăiă parte e cu- 
vîntarea ce se chiamă că o ține loan către Cazacii săi, că- 
rora însă retorul li zice Poloni: <Oratio prima Îvoniae ad 
polonos milites». 

El arată cum Turcii i-ai cerut haraciul îndoit şi cum a 
luat măsuri ca să li se împotrivească. Regele nu l-a lăsat 
să și iea ostași cu plată din Polonia, așa încît i-ai sosit nu- 
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mai 1.200 de oameni edin cimpiile Podoliei» (cmille ducentos 

qui ad me ex patentibus Podoliae campis in Valachiam 
ultro venistis»). Ei l-ar fi ajutat să cîştige biruinţi... cinci 

ani de zile («per quinquennium»>), cu diînșii ar fi învins la 

Hotin, unde uu sa dat însă nici-o luptă («pugna în campis 

cocinensibus facta, in qua centena Turcarum millia parva 

manu delevimus») şi la Brăila —aceasta e adevărat. Svier- 

șevschi «Polonul» i-a fost totdeauna credincios, pe cînd Mol- 

doveanul Ieremia (Gole) l-a trădat acum. A fost bătut, și 

Turcii îl încunjură. Cere deci sfat de la căpeteniile sale, cu 

numele inventate, între care şi de la «sutașul Rominilor, 

Bogdan» («Zadorski, Reskowski, Vibiszewski, singula veri 

Martis fulmina, teque, Valachorum centurio, Bogdan»)l. 

Solii turci sînt ţinuţi a fi de față. Ei încep acum cuvin- 

tarea lor, o elegatorum Turcarum ad Ivoniam oratio». Data 

aceasta, e o simplă parafrasă a celor cîteva rînduri din 

Gorecki, p. 245. Tot așa și cu «Responsio Ivoniae ad pe- 

tita legatorum». El declară că va cruța pe Romini pentru 

trădarea lor: «De Valachis multis opus dicere non audeo; 

supplices nostri sunt, sub imperium iam olim Turcarum con- 

cidâre, quos ut a furore vendicetis Martis aequissimum est». 

Iarăşi în ordinea de la Gorecki, Ioan-Vodă întreabă pe 

ai săi,ce este de făcut («Ivoniaa militibus consilium petit»). 

Aici însă, Svierşevschi ar fi luat cuvintul pentru răspuns 

(eresponsio Swierczewski ad orationem lvoniae »). Apoi se 

desfăşură toată verva retorului: e o lungă și entusiastă di- 

sertație, cu exemple istorice, dintre care unul de la cronica- 

rul italian Stella, despre reaua credință turcească. 
Răspunsul Rominilor, în sensul predării, îl dă presupusul 

căpitan «Bogdan» («secunda suasio Bogdani militis ut se 

Turcis Ivonia tradat»): Moldoveanul vorbeşte despre exem- 

plele de abnegaţie ce ai știut să dea Romanii! Si acum 

vine hotărirea lui Ioan însuşi, pe care o spune mulțimii os- 

1 Cf. numele adevărate în Gorecki, d. ex.,p. 222 din ediţia lui Papiu Ila- 

Tian, Zesauru, LL. 

  
   



POMENIREA A DOI EROI ROMÎNI 125 

taşilor («oratio Ivoniae post auditas senatorum sententias, ad 
Suos»), iarăși cu amintirea Romanilor. 

O lipsă în manuscript oprește exercițiul. Manuscriptul 
acesta, 2906 al Bibliotecei Iagelonice din Cracovia, e din veacul 
al XVII-lea. ” 

II. Un Armean din Polonia despre Mihai Viteazul. 
Pe la sfîrșitul veacului al XVII-lea Turcii erai în război 

neîntrerupt cu Perșii, urmîndu-se astfel străvechea luptă dintre 
Romani şi Perşi, Bizantini şi Sasanizi. Giîndul de a se înţe- 
lege cu Șahul a trebuit să vie de la sine tuturor dușmanilor 
din Europa ai Sultanului. Persia trebuia să facă parte din 
liga pentru zdrobirea Imperiului otoman, 

Și regele Sigismund al III-lea al Poloniei se interesă de 
urmașul lui Uzun-Hasan și trimese în acea țară așa de de- 
părtată un Armean, anume Sever Muratovici, adecă Sever 
fiul lui Murat, nume obișnuit, nu numai la Armenii curați, 
băștinași din Asia, ci și la cei corciţi, amestecați cu Grecii 
şi trecuți la ortodoxie, ca acel «Ioan fiul lui Manuil Murat, 
Grecul», care e îngropat în bisericuța din valea Iţcanilor!. 

Muratovici a călătorit din Varşovia prin Lemberg, a luat 
Moldova în lung, și la Mangalia s'a îmbarcat pentru Trape- 
zunt, 

« Szveri Muratowicz, eines Armeniers, so nezlich aus Per- 
sien kommen, Ihren Konn. Mu. abgelegte Relation, 12 Au- 
Fusti, anno 1092. 
„So bina ich von Warschaw aus auf die Reussische La. 

wenburg zugezogen, habe mich daselbst nicht lange geseu- 
met, sondern binn durch die Wallachey fortgezogen und 

" Kozak, Die Înschriften aus der Bukovina, |, Viena, 1903, p. 148. În- 
doielile ce arătasem cu privire la acest nume în vol. VI, pp. 633-4, cad față 
de mărturia explicită a inscripției, pe care am avut prilejul a o controla. De 
fapt, ea trebuie cetită astfel (cu citeva îndreptări faţă de d. Kozak): 

T Mwmofqr [opr]e peră, zâv Grţiny Thy Woxiv mod dobhov ov "Iw[âyvov] 50 Mavooiji Movpia [Plopaiov; 2xorp-ndmy xai drd îv wap 105 - abtieyros "l& Toyăăvov Bozâ6îa, dtod 105 pehob *bp. "lu Erewăyov Bos- 
Gota, Ezeu sn, îvâuariuvos +Ţ', Abobsrov "ms,  
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mich uber die Donau sezen lassen undt înn die Turckische 

Stadt uber dem Schwarzen Meer gelegen, Mangalie genandt, 

angelanget. Daselbst habe ich denn 1. Aprilis anno 1601 ein 

Schiff bedungen, mich aufs Meer nach Trapisuntwerts be- 

geben.> 

Trimesul polon mergea să vorbească Şahului despre pu- 

terea regelui săi. Pentru împrejurările din Persia, poate că 

ar fi bine să se tipărească vre-odată această parte din me- 

moriul săă. Între aceste lucruri însă, el descrie astfel ca- 

riera, de puţin timp zdrobită, a lui Mihai Viteazul, care se 

afla încă în viață: 

«Uber das, ist auch newlicher Zeit des Kaysers aus der Tur- 

ckey grosser und mechtiger Feindt Michael Mutanischer Woy- 

woda entstanden, so des turkischen Kayşers Kriegsherr, Bas- 

sen undt Beglerbeken zue etlich Mahlen niederleget, wessglei- 

chen auch der Sinan-Basse vor ihme weichen undt seine mech- 

tige Armade verlauffen miissen; welcher sich im mer gestercket 

undt dem Fiirsten das erdensche Landt !, eine grosse Provincz, 

abgenommen undt ihne selbst sammt seinem Kriegsvolck ge- 

schlagen. Der sich darnach daran nicht geniigen lassenn, son- 

dern denn teudschen Kayser auch angegriffen, undt ezliches 

Kriegsvolck, daher er noch viel iibermiitiger worden, undt sich 

ânn eine Landtschafft Bogdan, so Ihrer Mtt. meinem gnedigsten 

Konig zuestendig, gemacht, hat daselbst denn Woywoden zum 

Lande hinaus geiagt, Stădte und Schlăsser eingenommen, mit 

seinem Volck besezet und sich wieder zue Hauss inn sein Landt 

gemacht. Welches der Kânig nicht zu leidenn gewust, son- 

dern hat seinenn Feldthauptmann mit einer gewissenn Anzahl 

ausserlesenen Kriegsvolck ausgeriistett, der hatt ihne wieder 

aus dem Lande Bogdani geiaget, undt ihme biss inn seinn 

Landt nachgesezet, das er îhm habe miissen eine Schlacht 

liefern; da dann unser Feldtherr, so nicht mebr als 20.000 

Mann bey sich gehabt, mit dem Michel getroffenn, welcher 

60.000 Mann starck waren. Unser Haubtmann hat ihn nie- 

derlegt, das Feldt behalten, undt seinn ganzes Kriegsheer 

1 Ardealul. 
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biss aufs Heupt geschlagen, hat ihm uber 300 Feldtstiick 
ann Geschiitz genommen. Der Mihal aber ist selbst kaum mit 
dem Hals darvon kommen, undt hat also seine Lande einge- 
nommen, so der Kânnig noch iezo heldt. Diss ist also, undt 
nicht anders. Ist derowegen der Kânnig inn Pohlen do mechtig, 
wie S. K. Mtt. ich verzehlet, und, do sichs anders befinden 
solte, so solten E. K. Mtt, mir die Zunge hinden zum Nacken 
lassen ausreissen.» 

Memoriul se află, în dublu exemplar, în Archivele de Stat 
din Konigsberg, Gesandischafissachen. 

: | 
' 
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III. 

ȘTIRI NOUĂ DESPRE LUPTELE 
TURCO-POLONE ȘI TURCO-GERMANE 

DIN ANII 1671 ȘI URMĂTORII. 

3143. Vol. XI. 
9 

   



Ca întregire și urmare la capitolul din vol. IX despre războiul dintre Turci și Poloni în epoca lui Sobieski, pot sluji următoarele informaţii pe care le-am găsit prea tărziă pentru a le întrebuința acolo, şi paginile de povestiri ce vin 
după ele. 

I. Luptele din 1673. 

În Biblioteca Universității din Bologna, ms. Ghiselli, 36, pp. 481:4, se află o scrisoare, de bună samă din mînă po. lonă, datată din tabăra lui Husein-Pașa, la 11 Novembre 1673, ziua luptei și a biruinții : <Copia di lettera scrjtta, al signore Aginoe di Bologna, dal campo polacco sotto daco) nelli padiglione (sic) d' Husceim-Bassa, li 11 novembre 1673». 

În faga Turcilor, Rominii se arată ca urmăritori ai lor: «E quelli che per il ponte circavano con la fuga salvarsi a Caminietz, seguitati da Moldavi e Vallachi, che di lă dal fiume erano comandati a batter le strade, sono restati la piu parte morti> (p. 483). 
Trădarea lui Ghica e însemnată în aceste cuvinte: «Il principe di Moldavia [= Vallachia], all avvicinarsi de” nostri alle sue trinciere, îl giorno avanti la battaglia, si rese volon- 

tariamente con le sue genti, et hora. confessa che con arte lo 
fece, per sminuire le forze dell' inimico et accrescere Panime 
e coraggio a' nostri» (p. 485). 

Peste doi ani, în 1675, Ștefan-Vodă Petriceicu, Domnul 
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Moldovei fugit la Poloni, scria, la 24 Februar, din Nimirov, 

regelui Poloniei !. 
Petriceicu ieşi iarăși la iveală numai în 1683, cind regele 

Poloniei, ca aliat al Împăratului german Leopold, începu 

iarăși lupta împotriva Turcilor. Se ştie că pentru dinsul a 

fost prins Duca-Vodă la Domnești şi tot pentru dinsul unii 

dintre boierii pribegi, Ilie Moţoc, Savin Smucilă și alții, se 

aruncară, împreună, cu Cazacii lui Cuniţchi, asupra Bugea- 

geacului, în toamna acestui an 1683. 

II. Rominii la încunjurarea Vienei. 

În acest an, Moldovenii şi Muntenii trebuiră să meargă, 

cu Domnii lor în frunte, la încunjurarea Vienei. Citeva cuvinte 

asupra împărtășirii lor la această faptă războinică de la care 

se socoate de obiceiii începutul decăderii marii Împărățiă 

turceşti, | 

Încă din 1682 era frică să nu vie asupra provinciilor îm- 

părăteşti o mare oaste de Turci cu contingente romănești, 

care ar fi fost chiar cerute de la cei doi Domni, Duca-Vodă 

din Moldova? și Șerban Cantacuzino al Țerii-Romănești. 

Aceasta se vede și din raportul bavares, din Viena, 23 Iulie 

1682, care urmează (Arch. de Stat din Miiachen, A. Schw., 

11/5, fe 126): 

«Die aus Ober- und Nider Vngarn eingekhommene Bericht 

vnd Privatschreiben melden einhăllig (sic), dass die Anzahl 

1 Ms, citat din Bibl, Fundaţiei Zamoyski la Varșovia, fol. 70. 

2 Cf, pentru numirea lui Duca în Ucraina, vol. LX, p. Sr: și aceste ştiri 

venețiene, în ms. It. 193 al Bibl. Regale din Miinchen, fo 180 (Varşovia, 4 

Septembre 1681): «E ritornato da Costantinopoli l'Hospodar Moldavo, quale 

hă, col titolo di prencipe di Moldavia, ottenuto quello di signore delle terre 

del Ucraina, conforme si accennă, a conditione di (s)popolarle». Cf. și ra- 

portul frances din Constantinopol, 12 Septembre 1681 (ms. frances G4r din 

aceiași Bibliotecă, p. 164): «Le prince de Moldavie a dit en grand secret 

qu'il avoit ordre d'occuper tous les lieux contestez aux environs de Biela- 

cevkiers et de Porralacz. J'ay donnay (sic) tous ces avis au Palatin de 

Nusste», - - - 
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der Tiirckhen sich von Tag zue Tag vergrăssere, angesehen 
(wie man sichere Nachricht hete) alle zwischen Constanti- 
nopel und Offen gelegene Bassa, neben den Tartaren, Siben- 
biirgerea, Moldauer vnnd Wallachen, befelcht waren, mit einer 
gewissen Anzah! Volckhs vor Aussgang dises Monats sich 
in den Feldt-Lăger bey obbemelten Offen einzuestăllen. Were 
also nicht anderst zue gedenckhen, dan dass eine solche 
Kriegsmacht alda zusammen khommeu, welche sufficient sein 
werde, sich in drey Thail zu erthailen, und also Ihr Kayl. 
Mayt. desto mehrer zu schaffen zu geben.» 

Se știe că, din primăvară încă, Turcii luaseră cetatea Fiilek; 
în lulie-August, ei se înţeleseră cu căpetenia Uagurilor 
răsculați, Emeric Tok5ly, «luptătorul pentru Dumnezei și pa- 
trie», ca să-i cîştige cu armele Ungaria-de-sus. Solia ultimă 
a Împăratului, condusă de Caprara, se dovedi zădarnică, 
Războiul trebuia să înceapă înnainte de expirarea, la 1684,a 
vechiului armistițiu !. 

La sfirşitul lui August, principele Ardealului, Mihail Apafiy, 
stătea cu ostașii sai la Ber€ny, apoi el pleca la Pazk6, lingă 
Fiilekul de curînd cucerit. 

Căpitanul împărătesc de la Karpona întrebă pe spionul 
ce-i adusese aceste veşti dacă ca văzut în tabără pe Dom: 
nul muntean sau pe cel moldovenesc» și căpătă asigurarea 
că nici nu se vorbește de sosirea lor2, 

Încă din toamnă Sultanul dădu semnele obișnuite că va 
pleca însăşi ființa sa împărătească. În anuar 1683,i se scvu- 
tea cortul afară din ziduri. Peste puţin, el venia să-l locuiască, 
gata de plecare. În cea din urmă zi din Mart, mulțimile în- 
narmate porniră încet spre Dunăre, spre Belgrad, unde tre- 
buiaii să sosească toți ajutătorii î, 

Porunca de adunare trimeasă Hanului și Domnilor noștri 

1 Zinkeisen, Gesch. des osmanischen Reiches, V, p. 94 şi urm.; Hammer, Gesc/ 
des osmanischen Reiches, ed. din Pesta, ÎI, p. 720 şi urm. 

2 Arch. de Stat din Miinchen, 7. c., fo 165. 
2 Hammer, 7. e. 
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însemna ziua de 25 April, saii mai curînd de 23, data Sf. 

Gheorghe, pe care Turcii o luaseră de la Bizantini pentru 
punerea în mișcare a oştirilor!, 

Duca-Vodă, pe care Francesii îl piriai la Poartă prin 

agenţii lor că ar fi înțeles cu Nemţii 2, nu cruţâ nici-o oste- 

neală pentru a sosi cum trebuie şi la vreme. Strînse Cazaci 

din Ucraina sa, Curteni și hînsari, plăti lefecii cu rămășițele 

de bir culese răpede și fără milă, pofti supt steaguri pe 

boieri și mazili, îndatorindu-i a-și aduce cîte 10—12 oameni 

de pe pămînturile lor, făcu o ceată din evătajii boierilor şi 

a giupăneselor sărace». Chiar a doua zi de Sf. Gheorghe, 

Luni, Ja 24 April după calendarul cel vechii, el ieșia din 

Iași cu frumosul săi alaiui războinic, şi mergea tot încetinel, 

cu ofurace lungi de mai multe zile. Căci Tatarii veniau pe 

1 Raport bavares din 11 Mart (mss. citate, 11/6, fo 44 Vo): 

«Es hat auch der Gross-Sultan dem Tartern-Han mit Uberschiickhung 

stattlicher Praesenten bedeiiten lassen, dass er auf den 25. Aprilis mit allen 

seinen Horden sich zu Kriegischweissenburg ohnfelhbar stellen solle; derglei- 

chen Befelch auch an die siebenbiirgische,  moldauische und wallachische 

Fiirsten gegangen.» 

? Jbid., taport din 29 April (fo 77 Vo): | 

«Ein leztere aus Tiirckhey von dem alda anwesenden ordinari Residenten 

alhier eingelangte Schreiben, halten undern andern in sich, wie das sich in 

Constantinopel ein P. Soc. Iesu natione Gallus in tiirckhischen Kleidern be- 

fiinde, welcher in Gegenwart des ihme, zwar unbekannten, kayl. Dolmătschen 

sich gegen ainige tiirckhische Ministres dahin vernemmen lassen dass der 

Suitaa nun die gewinschte Zeit und Gelegenheit hette, sich in zwei Campa- 

nien des Khonigreichs Ungarn vâllig zu bemăchtigen, dan des Răm. Kaysers 

Khriegesmacht in mehr nicht dann 27 Mann bestiindte, des Khuigs in 

Franckreich aber, in die 200 Mann, mit welchen derselbe, das dem Khayser 

aus dem Reich khain Hilff geschickht werden mâge, nicht allein behindern, 

sonndern auch, da Seine Kay. Mayt. mit dem Sultan in dem Khrieg wirckh- 

lich verfangen sei, eine solche Operation vornemben werde, wardurch der 

Ottomannischen Portten das Unagarlandt gleichssamb in die Schoss geiaget 

werden solle, Allein solte der Sultan in Moldau zeitliche Vorseung thun, unnd 

den jezigen Fiirsten, welcher gegen die Teutsche nicht recht daran wolie, 

abseczen, und einen Anderen, dessen Devotion gegen der Portten man mehr ge- 

sichert seye, vorstellen. Den 'Tockheli in der bisherigen Bezeigung zu erhalten 

werde Franckhreich weder Miiehe, noch Gelt sparen. Unnd was dergleichen 

mehr gewesen ist. WVelches hier uss Unngern vernomen virdt.> 
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la Fălciiii, prădind pentru că nu li se dăduse preţul de 
răscumpărare cerut. Numai cînd îi văzu ajunși în Ţara-Ro- 
mănească, Duca se cobori şi el pănă la Focșani. Trecu munții 
prin pasul Branului, și luă de-a latvi Ardealul?, 

La 4 Maiui, Brașovenii trimeteai soli înnaintea Hanului, 
iar la 24 îi făceai daruri în tabără. La 29, oameni ai ora- 
şilui eraii îndreptați către Duca-Vodă pentru ca-l opri de a 
înnainta» (zuriick zu tveisen). În același timp, Șerban-Vodă 
ieșia pe la Orşova; el nu se întilni cu vecinul săi decit la 
vadul Dunării, din jos de cetatea turcească a Budei 2. 

La 13 Maii, Sultanul dăduse la Belgrad steagul prooro- 
cului în mînile Marelui-Vizir Cara-Mustafă. Acesta luase în 
cale pe Tâkoly și pe Curuţii lui şi ajunsese cu oastea Îm.- 
păratului săii și a noului rege unguresc la Alba-Regală, pe 
la jumătatea lui lunie?. Atunci se uniră în acea tabără du- 
năreană puterile romănești. În revista pe care o trecu Vi: 
zirul mai tărziu, la 4 Septembre, se însemnară, cu numerele 
43 și 44 din oştire, Șerban, cu 4.000 de oameni, şi Duca- 
Vodă, cu 2.000 numai £. 

Ostașii noștri merseră de acum înnainte la un loc cu la: 
gărul cel mare, dar n'avură nici-o parte la luptele de la 
Raab, de la Petronel, care urmară. Nu [i se dădu măcar, ca 
în 1663-4, sarcina de a face prădăciuni împreună cu Tatarii. 
Trădarea de atunci, cea de la Hotin, luminaseră pe deplin 
pe Turci asupra inimii stăpinitorilor şi boierilor romiîni. Ei 
n'avură altă sarcină decit aceia de salahori, de lucrători la 
poduri. - 

1 Cf Doc. Bistrizei, 1, p. 46 şi urm. 

” Cf. Cronicile lui Nicolae Costin, Neculcea, Const, Căpitanul şi Socorelile 
Brașovului, pp. 116-7. 

3 Hammer, /, c., pp. 730-2. 

+ Raccolta delle historie deşi imperatori ottomani sino a Wehemet IV, ve- 
Inaute, di don Neriolava Formanti, Veneţia, 1684, p. 278. Același numără 
18.000 de Ardeleni, Romînt «et altri tributarii» (p. 155). Cu Tatarii la un 
loc, ar fi fost 30.000, după Das zzerekische Cabinet und die Haubt-Mazimen 
der Oltomanischen Pforte, 1684, nepaginat: «Die uebrige tuerckische Reuterey 
haben nichts în sich als Streiffer, welche vorauss rennen, und unmenschlich 
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Despreaceastă muncă a lor povestesc următoarele două ex. 
trase din <Ragguaglio di quanto & successo nell' assedio di 
Vienna e poco avanti et dopo di esso, fondato sopra notizie 
avute da persone state presenti a quanto &accaduto in tale 
congiuntura ; opera del signor Gio.-Domenico Filippeschi» 
(ms. X. G 5 din Biblioteca Naţională de la Napoli): 

<Arrivati în loro [dei Turchi] soccorso li prencipi di Mol- 
davia e Vallachia con le loro truppe, ad essi fă dato il com. 
mando di riedificare i ponti, e giă s'erano avanzati fin” all' 
ultimo ramo grande del Danubio, dove avevano giă alzati 
due archi, mă poi furono impediti dai nostri, come si diră 
fră poco (fe 81). 

[Ducele de Lotaringia bate pe Turci şi merge la Kor-. 
neuburg.] E, percht premeva che s'impedisse al nemico di 
terminar la fabrica del nuovo ponte, lascid il duca a Cor- 
neuburg i regimenti croati di Lodrono, Chesi e Ricciardi e 
quello di dragoni d'Erbeville, accid scorresseno quel tratto 
di paese et impedissero ai Turchi il passagio per barca et 
ai Moldavi e Valachi il lor lavoro, et egli con il resto della 
cavalleria passo piu sopra, et ivi si fermă per poter poi ad 
incontrare il r€ di Pollonia» (£ 96.6 Vo). 

Lucrul podului supuse pe Romini, la 6 August, unui atac 
din partea artileriei vienese: 

lată locul din Formanti care priveşte acest fapt (i 223): 
<Alli 6. d'agosto si viddero dalla torre di San-Stefano in 

gran numero i nostri star sotto le tende di lă del Danubio, 
su la riva del fiume, in faccia all' isola grande, della quale 
poco fă il Scultz haveva disfatto il ponte, come sopra s'e 
detto sotto li 15. luglio. Qual ponte, in mentre che, hora i 
Moldavi, hora i Valacchi, che n'havevano cura, tentavano di 
rifare, e giă era ridotto a bon stato, stimando per cio il Duca 
di Lorena doversi far oppositione, comandă a Donato Heisler, 
Colonel di Dragoni, e al conte Lodovico Archinto, Tenente- 
Colonello del Regimento d'infanteria di suo figliolo, e al 

hausen. Ihr Anzahl ist ins Gemein 30.000, von Tartarn, Walachen und der- 
gleichen Voelckern, so die Tuercken A/cazzi (Achingii. V. 734. lui Stefan- 
cei-Mare, p. 86) nennen.» 
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Colonello di Croatti Pietro Ricciardi, che dovessero con ogni sforzo impedirne la struttura. Questi havendo piantata batteria contro i barbari che lavoravano, e havendo disposta la moschetaria longo la riva del fiume, col continuo sbarro impedivano a' nemici la continuatione del lavoro. Mentre si 'sentivano questi sbari nel campo, si viddero subito i 'Turchi, che erano alloggiati piu vicini al/ isola, come sarebbe quelli che dal ramo di sotto sino al promontorio di San. Marco havevano disposte le loro tende, salvi subito a cavallo, e, uniti sotto i loro stendardi, portarsi a dirittura verso lisola, sin tanto che, resi certi da compagni che dimo. ravano dell' isola, per mezzo de' cavalii, che correvano di quă e di lă, del fatto li Bassă e îl Primo-Vizir, comanda. tono che s'alzasse una controbatteria. [| che fă fatto, e per alcuni giorni si continuă a battere e controbattere, mă, con tutto cio, tră tanto e dopo, si lascid di fabricare il ponte.» 
Cind sosirea lui Sobieski aduse la 13 Septembre liberarea Vienei, se găsi în păduricea Gatterhălzel, unde stătuse Șerban- Vodă, o cruce de amintire, ca acelea ce acopăr în aşa de mare număr pămînturile principatului wuntean de odinioară. Ea era mult mai puţin de cum se crede o manifestaţie creştină: crucea fu arătată vicariului episcopal și așezată apoi în curtea palatului episcopului de Viena. Aici o văzură sza- riștiă timpului, cari o reproduseră în stampe, dintre care una se vede la scara cea mare a Academiei Romine. Samuil Klein spune că a găsit-o încă «în polata archiepiscopului din Viena»!. 

Crucea purta de sigur o inscripţie îndoită, romănească şi latinească. Ultima s'a păstrat singură. Cealaltă avea fireşte, în ceia ce Priveşte partea de la început, îndătinată, urmă- torul cuprins, pe care-l luăm după crucea, cam din aceiași Vreme, a lui Matei Mogoș sau Mogoșescul, pusă la una din intrările vechilor Bucureşti şi închisă astăzi în altarul bise ricii Oborului-Vechiu din acest oraș: 
«Crucii tale ne închinăm, stăpîne, și prea-sfinta Invierea 
1 Iorga, Cronicile matene, din sân. Ac. Rom», XĂI, p. 91, nota,  
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Te slăvim. Cruce, păzitoare a toată lumea, cruce, a Bisericii 

podoabă, cruce, a împăraţilor întărire, cruce a credincioșilor 

întemeiare, cruce a îngerilor slavă şi a diavolilor rană !.» 

Din cele ce urmează, se vede că acolo fusese altarul bise- 

ricii de lemn la care Domnul și ai săi ascultase liturghia în 

acele zile de luptă, şi'care loc trebuia cruțat de profanare. 

Reproducem acum această inscripție a lui Şerban și lămu- 

ririle privitoare la dinsa după cele două scrieri contemporane 

citate: Formanti şi Filippeschi?: 

A. 

«Servano sopradetto, avanti la cittă, nel tempo del l'as- 
sedio, fece soiterrare, non lontano dal sito dove haveva il 

suo padiglione, una gran croce di quercia, e haveva tră gl 

altri captivi christiani un certo Giovanni-Agostin Strouesser, 

agente del conte di Questembergh. 
Questo, pochi giorni avanti la liberatione della cittă, ha. 

vendo pagato per il suo riscatto cinquanta ducati, fu posto 

în libertă, e li fi commandato che, ritornando ă Vienna, 

andasse dal vescovo, e li parlasse di questa croce, ch'egli 

haveva veduto mentre era prigione, pregandolo a nome di 

esso principe che la facci alzare in sua memoria in quel 

luogo ove egli haveva piantato îl suo padiglione, accid ivi 

in avvenire fosse venerata dal popolo. Ma, perche, avanti che 

quest' huomo capitasse in cittă, [i a caso questa croce sco- 

perta da una serva, che di lă passava andando a far legna, 

mostrata al Reverendissimo Prevosto e Vicario-Generale della 

cathedrale di San-Stefano, ii signor Giovanni-Battista Mayer, 

ed egli haveva fatta portare essa croce nella cittă, al palazzo 

vescovale, prima che sapesse il desiderio di questo Servano, 

prencipe di Valacchia, — percid si vede detta croce riposta 

nel palazzo episcopale, lunga. 17 piedi, con un' inscrittione 

latina intagliata nel legno, di questo tenore: 

! Jnscripții din bisericile României, fasc. a 28, 

* Alte izvoare privitoare la asediu nu le pot avea la îndămină aici. Cf, 

Râbdebo, Biliographie zur Geschichte der beiden Tiirbenbelagerunşen 1370 

and 7683, Viena, 1876, in 80, 
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«Crucis exaltatio est conservatio mundi; crux decor Ecele. Siae ; crux custodia regum; crux confirmatio fidelium ; crux gloria angelorum et vulnus daemonum, 
Nos Dei gratia Servanus Cantacuzenus, Valachiae Tran. salpinae Princeps, eiusdemque perpetuus haeres ac Dominus, etc., ereximus crucem hanc in loco quavis die devotione po- puli et sacro honorato, in perpetuam sui Suorumque me. moriam, tempore obsidionis machometanae a Vezirio Kara. Mustafa-Passa, viennensis, Inferiori Austriae, mense septem- bris die prima, anno 1683. 

Viator, memento mori.» 

B. 

«Molti giorni dopo liberata la cittă di Vienna dali' assedio, fă trovata în vicinanza di Hierzing et di Schânbrunn una croce di quercia, d'altezza di 17 piedi geometrici, con-un: inscrizzione latina, che si porră piu a basso. Questa era stata fatta fare dal prencipe di Valacchia et da lui posta nel! istesso luogo, dove aveva il suo padiglione, perchă, essendo cristiano, volse far conoscere che, se era al campo de' Turchi, v'era forzato, come suddito, mă in altre operazzioni si diede a divedere piă per amico che per nemico. Egli aveva appresso di se un certo tegente o fattore di beni d'un cavaliere, che era stato fatto prigione dai Tartari et poi comprato da lui. A questo dunque diede la libertă, con obligo perd che si portasse da monsignor Vescovo di Vienna, doppo liberata la cită, e lo pregasse a suo nome di voler far eriggere et venerare quella croce in sua memoria nelbistesso luogo dove si sarebbe trovata, mă, prima che il detto reggente o fattore arrivasse dal Vescovo, fi trovata accidentalmente da una donna, che andava a raccogliere !egna per il campo, et, datane parte al vicario- generale di monsignor Vescovo, fii trasportata nel palazzo episcopale, per suo comando. E, capitato pochi giorni dopo il fattore sudetto, riferi il desiderio del prencipe di Vallachia. Onde, datane parte a monsignor Vescovo, et da questo alla Maiestă del) imperatore, vollero compiacere il. prencipe, et peră fu eretta detta croce nell istesso luogo dove si trovo,  
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Hă nella sommită intagliato: |. N. R. I., poco piu sotto, nella 

parte superiore vi sono quattro circoli con alcuni geroglifici 

o lettere non note a tutti; nel mezzo, cio€ nell' intersecazione 

deila croce, vi € un'imagine della SS": Vergine con due altri 

circoli; per ciascuna parte laterale sonovi altre lettere o gero- 

glifici ; sotto limagine, vi € un'aquila coronata con due teste 

et una picola nel mezzo, et sotto vi sono intagliate queste 

parole: Crucis exaltatio, ete. Dopo le quali parole tirata 

una iinea, si leggono le seguenti: «Nos, Dei gratia, etc. In 

fondo della croce vi €& una testa di morto col moto seguente: 
«Victor, memento mori», 

(Fol. 117-8 Ve.) 

Adăugim că Laurian a tipărit inscripția în Magasinul 

zstoric, ÎL, p. 191, «aşa precum i s'a împărtășit de la Viena, 

împreună cu alte acte diplomatice». Icoana ar fi ajuns, după | 

Șincai, la Blaj !. 

În retragerea lor, Turcii fură atacați la Pârkâny de Poloni, 

cari trecuseră Dunărea pe la Pressburg. Sobieski voia să 

atingă cetatea Neuhăusel 2, dar unii credeai că ar fi căutat 
numai să se puie în legătură cu Rominii î. 

Domnii noștri merseră la Belgrad, în sfirșit, unde se făcu 

pîra între Şerban şi Duca, pentru o datorie de bir a erii- 

Romănești 4. Apoi ei se îndreptară spre ţerile lor. La 10 De- 

cembre stil nou, Brașovenii trimeteaă lui Duca în tabăra de 

la Codlea orez, plăcinte cu miere, lămii, pești, rachiu și alte 

lucruri de post, — fiind postul Crăciunului. De serbători. 

. * 

1 Cronica Rominilor, ed, din 1886, LII, pp. 209-11. Cf. și Engel, Menere 

Geschichte der Walachey, p. 326; Xenopol, 757. Romînilor, 1V, p. 261, nota 5. 

2 Zinkeisen, 4, €., p. 110, - 

3 Raport din Roma, 16 Octombre, după ştiri din Viena, 26 Septembre; 

«Che, finito îl ponte di barche sul Danubio, a Possonia, il r& di Polonia 

comincid a passarlo alli 25, con la sua cavalleria, per inoltrarsi alla sinistra 

del fiume, verso Strigonia e Petz, et anco piu avanti, a darcalore alli principi 

di “Transilvania, Vallachia e Moldavia, perchă si rivoltino contro il Turce» 

(ms, It. 193 al Bibl. Regale din Miinchen, fe 607). 

4 Constantin Căpitanul, . ed. Iorga, pp. 204-5; Nicolae Costin, pp. 26-7; 

Neculce, p. 218. 
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şi Moldovenii și Muntenii se găsiră acasă, Ei aduceau cu 
dinşii robi și altă pradă, răscumpărată de la Tatari, între 
altele, acel frumos și mare manuscris latin pe. pergament, astăzi la Biblioteca Academiei, pe care mîna deprinsă a lui 
Constantin, fratele lui Șerban, şi poate traducătorul pisaniei 
de pe cruce, a scris aceste rînduri : 

«Castă carte veache și grea este adusă de oșteanii noștri ce aii oştit cu Turcii la Becii, de acold luată, mergănd la anul de la Spăsenia Lumii 1683, meas|e]ţa Mai, căndu crești- nătatea au bătut toată puterea turăască, și i-au gonit cu mare rușine d'acold, luîndu-le și toată avuţia şi armeie ; cap oștilor tut[uJror creştineșt[i] fiind Ioan al treilea Craiul Le. șăscu, din rodul Sobieștilor, şi Carol duca al Lotaringhiei, ce era şi cumnat fiind prea-[innălțatului Franţisc celui] dentii, Înpărat al Romanilor, iar a Turcilor era Vizirul Cara-Musta[fa], iar Împărat Sultanul Ibrahim, » 

III. Cazacii şi Moldovenii în Bugeac (1683). 

E acum rîndul să se povestească expediţia polonă din Bugeac, făcută în același post al Crăciunului CE Aur 766, O 
— „Expediția, care nu izbuti, e cunoscută mai ales prin ra- portul lui Cuniţchi, datat din Bender, la 7 Decembre!. O altă 

povestire se dă într'o «Relatione de' felici progtressi dell: 

1 V. Chila şi Cetatea-Ală, p. 235 și urm. Același raport se întrebuințează şi în ştirile din Cracovia, 1-iă anuar 1684, publicate în Hurmuzaki- Bogdan, III, p. 145 și urm. Scrisoarea lui Cuniţchi sosi la Cracovia în ziua de 8 Ja nuar, și cuprinsul ei, amplificat în ceia ce privește izbînda, fa răspîndit prin scrisori pretutindeni (Bibl, Regală din Miinchen, ms. it. 194, fo 21 Vo). Ba în scrisori cracoviene din 1 5 ale lunii se scria că alți 10.000 de Tatari ar fi fost bătuţi de Cazaci și Moldoveni, cari ar fi ajuns acum pănă la șepte leghi depărtare de Adrianopol (idiz., fo 25). Veşti din Veneţia întăresc acest zvon (idid., f 28 Vo), Noutăţi din Cracovia de la ro Februar arăta că aceiași Ca- zaci, supt Hatmanul cel noă, Mohilă, <continuavano a scorrere nel paese del Taurco», pe cînd Ștefan-Vodă Petriceicu stă în linişte domnească la Iași (îcid, 19 31). 0 corespondență romană, inspirată tot din Cracovia, numește pe cei dei Domni «il Palatino Diminschis și «il Palatino Duchaăs> (îzig, fo 34).  
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armi christiane contro il Turco», cuprinsă în ms. 46 al co- 
lecţiei Ghiselli din Bologna, f 807 şi urm. 

În această «relaţie» sai raport nu e vorba de fapt decit 
de mișcările căzăcești îndată după despresurarea Vienei de 
Sobieski în 1683. Se arată înăiu — punct de plecare înte- 
resant şi lămurit pănă acum numai prin niște veşti craco- 
viene — gonirea din Ucraina căzăcească a Caimacamului pus de 
Duca-Vodă, Hatmanul din mila Turcilor, a lui lene Gredinevici, 
saii mai bine Draghinici!. Se pomeneşte fuga peste Dunăre a 
Doamnei lui Duca, Nastasia, și în adevăr Cronica munteană a 

lui Constantin Căpitanul mărturisește că Domnul Moldovei, în- 
torcindu-se de la Viena, aflâ că soţia lui era «fugită la Brăila, 
de nevoia răzmiriţilor ce să aţițase în ţară» :? el n'o mai văzuse 
din April, cînd plecase la oaste, şi, fiindcă a căzut îndată în 

robie, «nu s'aii mai adunat», scrie Nicolae Costin, «nici se vor 
mai aduna pînă la a doua venire a lui Hristos»3. Cu dinsa 
plecaseră şi Caimacamii, bătrinul Logofăt Nicolae Racoviţă, 
Spătarul Toader Păladie şi fiul lui Iordachi Vistierul Can: 
tacuzino, Toader Iordachi. Costin, al cărui frate, loan, Pos- 
telnig, al doilea pe atunci, aduse Nastasiei la Biriad vestea 

că (adi sint ai lui Petriceicu, știe cum s'a urmat aceată fugă. 

Doi dintre Caimacami pu merseră decit pănă la Vasluii ; nu- 
mai Păladie stătu pe lingă Doamna sa, ducînd-o de la Birlad 
la vadul de la Siretiii al Mărășeștilor, apoi la Focşani, unde 

auzi cum «strigau cărțile lui Petriceico-Vedă», de Domnie 
nouă, şi în sfîrşit în cetatea turcească a Brăilei, unde putea 
fi mai sigură decit la Curtea din Bectgsă a acelui Șerban 
Cantacuzino care-i fusese. ibovnic. minterea, Șerban nu 
se întorsese încă de la războiii. Cînd Duca se opri în co- 
nacul de la Domnești, în Ţinutul Putnei, — un vechii sat al 
lui Dabija-Vodă, iar acum al văduvei lui, soacra Domnului, 

— Nastasia veni spre el pănă la Fo€șahi. Dar atunci pod. 

Sheasul leşesc prinse pe Domn. 

1 Cf. și vol. V, p. 47, nota. 

Ed. Iorga, p. 205. 

3 Pp. 27. 

4 Zid,    
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Ce s'a întîmplat pe urmă cu o sumă de bani pe care Anas- 
tasia o trimisese pentru liberarea unui soț pe care-l nu iubia, 
se ştie bine din alte izvoare !. Ca o întregire. la ele, se re.- 
produc aici citeva rînduri privitoare la acești bani ai lui 
Duca, din <puncta conferentiarum habitarum cum domino 
comite Kânigseg et comite Sztratman» (Bibl. Marciană din 
Veneţia, It. VII, 1882, f 62): 

«Inter praecipua publice instructionis puncta ponendum 
est proprium Sac. Reg. Maiestatis negotium, quod ita se habet. 
Captus ante annos circiter septem a polono milite Palatino 
Moldavie Transalpine Duka, nuncupatus traditusque Sac. Reg. 
Maiestati, honestissimo loco alebatur. Ille, non tam Iytri no- 
mine, quam gratitudinis ergo quod servatus beneque sumptu 
regio tractatus fuisset, summam certam ad ducenta millia 
sese extendentem Serenissimo Regi ultro promisit et obtulit. 
Interea temporis vir senio fessus Supremam obiit diem: ex- 
olvit nihiliminus fidem per ipsum datam superstes coniux, 
expediveratque fidos familiares suos cum eadem Summa, qui 
in partibus Moldaviae [= Transylvaniae), civitate Bistricia, 
cum eadem summa, arresto detenti sunt. Re proinde cognita, 
institit Sac. Reg. Maiestas ut et predicti homines arresto ab- 
solverentur et pecunia remitteretur. Promissum id a defuncto 
Palatino Moldaviae [= Transylvaniae] fuerat, quamprimum 
proceres et nobiiitas ad comitia convenirent, celebrataque 
Sunt semel atque iterum ibidem consilia, in quibus, veluti 
patuit memoratam summam detentain fuisse, ita Sac. Reg. 
Maiestari ex iilo conventu data est submissio exolvendi ; 
certeque assignata temporis statione, quibus satisfactio S. R. 
Maiestati prestari debebat. Nectebant tamen illi debitores a 
quinquennio, nectuntque in hunc usque diem moras. Et, cum 
recenter per Reverendum episcopum bachoviensem regio no- 
mine requisiti fuerant exolutionis, non esse se solvendos, ideo 
quod eandem pecuniam in militiam Sac. Ces, Maiestatis ero- 
gaverint, responderunţ. At vero, cum non ere alieno, sed 
propriis contributionibus suis exercitui caesareano assignata 

1 Cronica lui Constantin Căpitanul Filipescu, ed, lorga, p. 207 și nota 2.  
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stipendia solvere tenerentur, non regia pecunia perperam 

surrepta, instabit, ubi res postulaverit, ut serio ad satisfac- 

tionem adagantur.» 

Boierii lui Petriceicu stătuseră la Iepurenii lui Gavriliţă 

Costachi, pe Prut. Cuniţchi, venind din Ucraina, lovi Ben- 

derul, şi, tăind în curmeziș Basarabia, merse spre Codrul 

Chigheciului, ca să se unească aici cu vestiții Codreni. 

Atunci partida polonă se cobori pînă la Fălciiă, şi trecu Pru- 

tul la acest vad. Toate cetele se uniră pe rîul Ialpuh, în 
inima Bugeacului (Novembre) !. 

Cei d'intăiii Tatari cari se întoarseră de la oaste, risipiră 
însă pilcurile prădătorilor. N . 

Şi Petriceicu trecu în curind de a (las) la, Slava și în 

Polonia 2. 

lată acum raportul din Bologna, scris înnainte de a se în- 
toarce lucrurile în răii. 

«Il Knicki, per corrispondere alle gratie reali e dare 

prove indubitate della -sua fede, caccid subito da Niemirovia 

il Caimacano deJ-Pătaţino della Moldavia, occupd in un 

tratto tutti quei (castellj ch'il medesimo Palatino haveva fa-. 

bricati su le rive eister, per poter con tal freno piu 

facilmente governare una e Valtra provincia, anzi constrinse 

a ritirarsi con la fuga fuori affatto dalla Moldavia, di lă dal 

Danubio, la moglie del Palatino, con la famiglia, consiglieri 
e luogotenenti,. 

1 Cel mai bun izvor e Nicolae Costin, Neculce știe ceva sigur și folositor 

numai despre prinderea lu! Duca la Domnești, Cf, Pita Constantini Cante- 

myrii de Dimitrie Cantemir. 

* Polonii, plecînd, stricară cetățile moldovenești, Aceasta o spune raportul 

olandes din 3 lanuar 1684: «De Poolen regnceren als noch în Moldavien, 

ende hebben op de confynen van die provintie veele opene plaetsen geruy- 

neert. Wat dit Hoff en nicu [turckse] Gouverno în het aenstaande voorjaer 

tegens de christenen sal undernemen, moet den tyt leeren», Cf. raportul fran- 

ces din Constantinopol, 4 Mai, al lui Guilleragues (ms, fe. 641 din Bibl, 

Regală din Miinchen, p. 388); <Les Tures font passer en Moldavie et en 

Silistrie, vers la Pologne, une grande partie de leurs troupes, que Soliman- 

Pacha commande, Les Polonois ont enlev& quelques habitans et pris un grand 

nombrede bestailen ces pais». Iorga, V. şi Documentele Bistriței, LL, p. 40 şi urm, 
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Visto ci6,i popoli della Moldavi 
come pratici delia Tartaria Bi 
confinanti, insegnarono a quello 
da potervi con facilită penetrare... 

[intră în ultimele zile ale lui Octombre.| Avea  alcune 
migliaia di Moldavi di quei cristiani che _vivono mescolati 
iră Tartari. [Ţara e părăsită de ostași, plină de locuitori şi 
de vite.] | 

Nel primo ingresso si portă il Kunicki ă ehiga ..., e 
la, pose a ferro e a fuoco; non pote perd espăgnare la 
fortezza, presidiata da 1000 gianizzeri, perch& il Kunicki, 
per havere îi Cosacchi pi spediti e pronti alle scorrerie e 
fattioni militari loro proprie, non haveva condotto (es e 

[Bunicki] invid esercito verso le foci del (Neist a 
Biglogrghd ... Sperava di trovare ivi, come in luogo prin- 3 

cipale e creduto piu sicuro, gran numero di fuggitivi, con- 
corsi a mettervi in salvo i suoi haveri di mobili e mercantie, 
con intentione di rovinar col ferro e col fuoco tutto cid di 
che non potră approfittarsi. Per la strada... h 
una. piccola fortezza. che da Latini fi nominata 
folerzz, e per tutto, dal primo ingresso scorrendo în ogni 

26, hă messo a fil di spada quanti si sono incontrati, o 
per letă, o per linfirmită inhabili all armi et al lavoro .. 
Dopo limpresa di Bialogrod, pensa il Kunicki di tornare 
indietro e di dare a Sacco Kilia e Smano (Ismail, Smil]. 

[Anunţă Regelui] che i popoli della Valachia e della Mol- 
davia si sono obligati con giuramento a' Cosacchi, et questi 
vicendevolmente a quelli, di militare contro îi Tartari nemici 
di Cristo, a gloria della croce etad honore et ingrandimento 
del re et della Repubblica di Polonia. 

[Regele promite artilerie) e qualche numero di dragoni, 
della relatione espressi con la voce greca dimachi, che, do- 
veranno servire di guardia alla di lui persona, si che, con- 
giungendo poi il principe della Moldavia le sue intiere forze 
al Kunicki, possono insieme applicarsi al! intiero distruggi- 
mento della natione  tartara, cominciato con tanta prospe- 
rită, non ostante il valore loro, il rigore della stagione. 

  

    

S"ynirono al vincitore, e, 
ogrodense, alla quale sono 

a strada breve et sicura 

  

   

1143. Vol. XI, 
10  
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Vivea giă da molti anni il detto piincipe o Palatino 

Stefano Pietro nella Polonia, da che îi Turchi, entrati in 

sospetto ch'egli havesse erato alla celeberrima rotita 

data a' medesimi sotto (Cocimd, dal re, alhora generalissimo 

della Polonia, lo privarono_/lel principato. Hora... Sua 

Maestă ... lo rimandd in Moldavia, con felice riuscita, per- 

ch& vi fi accolta, da .numereso partito, e șiă si trova in 

possesso di otuskany, dove continuamente si portano a 

riconoscere il 10 ntico signore i principali dello Siato.» 

E interesant să se observe cu privire la aceste întimplări 

din 1683 că Duca nu trăise răi cu regele Poloniei, și că, la 

3 August 1684, Sobieski dădea o recomandaţie unui om al 

Domnului moldovenesc, trimes de acesta în ţară !. lar expe- 

diția lui Cuniţchi n'a plecat pe furiș, ci se știa bine, pe la 

începutul lui Novembre, în Cracovia, că se adună la Lem- 

berg o ceată de Cazaci, pentru a pune iarăși în Scaun pe 

Vodă Petriceicu 2. 

Într'o carte apăruţă la Veneţia, în 1684 chiar: «Raccolta 

delle historie delle vite degl 'imperatori ottomani sino a Me- 

hemet ÎV, regnante», de don Nerisiava Formanti, am văzut 

mai sus că se povestește întăiii asediul Vienei, Un capitol 

de la sfîrșit vorbește acum despre întoarcerea lui Sobieski şi 

campania din Bugeac: «<Ritorno della Sacra Maiestă di Gio- 

vanni III, re di Polonia, alla sua reggia, con relatione della 

signalata vittoria ottenuta dalli Cosacchi, Valacchi e Moldavi 

contro Tartini (s7c)». 
Şi aici se știe despre guvernul lui Duca în Ucraina, caproape 

incorporată la Moldova» și cirmuită, în lipsa Domnului, de 

1 Monumenta comitialia regni Transsybvaniae, XLX, p. 244. 

2 Raport din Linz, 16 Novembre, al lui von Stoyberern câtre electorul de 

Bavaria, Max-Emanuil : <zus Crackhaw will versichert werden, dass bey Reus- 

sischen Lemberg ein considerable Macht von Cosacken in Bereitschalt stehen, 

sich auf des Kânigs Ordre mit seiner Armee zu coniungiren, und solle îhr 

Descine vernehmblich dahin gehen, umb den, nach' der Chocinischen Victurij 

von denen “Tiirckhen vertriebenen und biss hero von der Crou Pollen unterhal- 

tenen Hospotâr in der Moldaw und ' Wallachey widerumb ciuzusezen> (Miin- 

chen, Sraatsarchiv, K, Schw. js, 10 200 V0).. 
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un Caimacam. Se trece la coborirea lui Cuniţchi; din neno.- rocire însă, lipsesc din exemplarul, ce am avut înnainte, al acestei cărți rare, pp. 330-5, care descriti începutul expedi- ției. etenia Cazacilor ar fi avut de gind să aștepte la Cota Aa pe Tatarii âncărcaţi de prada Austriei, și apoi să lovească Ismailul şi Chilja. În acest timp, Hanul, care se temuse a lua alt drum, vădia de-a lungul Dunării şi se oprise la Giurgiu (ein Dintzin, cittă altrimenti detta Gergiopoli»). Și aici, ca şi în scrisoarea de la Bologna, se anunță sosirea lui Petriceicu, <«Steffano Pietro», în Hoto ani, Aceasta, după stiri din Moldova. Urmează alte ştiri, te din scrisoarea din 7 Decembre, citată şi mai Sus, a lui Cuniţchi. 

IV. Împrejurările războinice din 1684. 

În April 1684, Dumitrașcu Cantacuzino, căruia Turcii îi dăruiseră o sută cincizeci de pungi pentru cheltuielile de război, era Domn în ași !. Dar Sobieski nu înțelegea să-şi părăsească numai pentizr atita planurile sale de cucerire asu- pra țerilor noastre. Asupra gîndurilor și faptelor sale în 1684 dati multe lămuriri nouă rapoartele ambasadorului venețian în Polonia, Morosini, care n'aă fost întrebuințate pănă acum pentru istoria noastră 2. Ele încep în Iulie ale acestui an 1684, Anume, cete de Moldoveni și de Cazaci stăteau gata în primăvara anului 1684 să înceapă lupta din noii și cereaii numai arme de la regele Ioan 3. Se adăugia, prin April, că, nu numai Petriceicu, ci și Domnul muntean cer să li se tri- neată steaguri crăiești şi comandanți deprinși cu meșteșugul cel noii al războiului 4, 

1 V. şi Doc. Bistrijez, II, p. 43 şi urm. 
2 cRubbrica delle lettere scritte dal clarissimo signore procurator Morosini, ambasciatore estraordinario appresso il r& di Polonia.» Arch. din: Veneţia. Po- fonia, Dispacei. Ia i * Bibl, regală din Miinchen, ms. it, 194, fo 58; Roma, 22 April: «ctie i] castellano di Rubariova €) dimandava al r& denari e 20 moschetti per pro- veder d'armi-e munitioni i Vallacchi e Cosacchi, suggetti al'Turco, che: vole- vano unirsi secos, , : a - a + Jdid., 10 62,  
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Pe la sfirşitul lui Maii, se știa însă la Cracovia că Dumi- 

traşcu e acum Domn al Moldovei !. 

Pe la 7 Iunie, generalul regatului era gata să plece spre 

Nistru 2. 

Camenița era ţinută foarte strîns, și nu se vedea în ce 

chip î sar putea strecura hrana cerută de Turci de la 

Domnii noştri 3. În Iulie se vorbia despre sosirea la Xw3 

rep) cu 2-3.000 de oameni, 4 Ş esauraru ui regatului, Se 

auzia prin ţară că este la Ștefănești de Prut o tabără polo 

că Petriceicu ar fi în ţară, S Cu itrage Voda fugia din ls) 

la Galata și apoi în jos, la Țuţora?. 
La 12 lulie, luai parte la masa regelui solii din amîndouă 

țerile 6. Șerban-Vodă făcea să se stăruie prin Poloni pe lîngă 

Imperiali pentru ca aceștia să-l ajute la o răscoală întîmplă- 

toare, iar Moldovenii din partida iubitoare de creştini veniau 

să se închine, cu singura condiţie de a se asigura fiecărei 

stări vechile ei drepturi 7. Era nădejde că și Mihail Apafify 

1 Bibl. regală din Miinchen, ms, it. 194, fo 79. Roma, 27 Maiii, după 

scrisori din Cracofia, 23: <Un gran numero de' Tartari e giannizzeri haves- 

sero condotto a [assi în Moldavia un nuovo principe, onde era convenuto al 

Petriazesci, vecchio/principe, retirarsi, come inferiore di forze; doppo di che, 

pensavano li Turchi portare qualche soccorso... in Caminiez», Cf. aceste ra- 

poarte din Constantinopol (ms. 269, £ 45, 57; 14-28 Mart şi 30 April): 

| 1. «Il prencipe nuovo dichiarato dalla Porta per Moldavia, detto Diwi- 

trasco, hă seco alcune truppe per assalir e cacciar quello Petroceico dichiarato 

dai Polachi; peră non ardisce d'accostarsi.> 

2. «Si hă di sicuro che Caminizza sia abbocata dalli Polachi, e Dimitrasco, 

nuovo prencipe, sin' hoggi non hă potuto accostarsi, con tutto che hă militia» 

perchă il Petreceico, prencipe, si trova ben provisto di militia polacha e Co- 

sachi. Il prencipe di Vallacchia... questo anno ancora non s'& mosso,; si stă 

in Vallacchia ancora aspettando gli ordini della Porta; si stima che lo lascia- 

ranno a guardar il suo posto.» Cf. Hurmuzaki, IX, p. 314-5, Dle OCCCAL-I; 

V?, pp, 168-9. 

2 Ms, citat din Bibl. Regală din Miinchen, f9 103, 

3 Hurmuzaki, IX!, p. 318, no cocoxLvi. V. şi ul următor și p. 321, no 

CCOCLIIL. | 
4 Zbid., p. 319; 0 CCCCXLYIIL. 
5 Doc. Bistriţei, ÎL, p. 42, n OCXXAYI; pp. 48-9, 00 COXLIX. 

6 «Alla gran cena intervenero li due deputati di Valachia e Moldavia,» 

1 Humuzaki-Bogdau, III, pp. 150-3. 
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din Ardeal se va da de partea creștinilor, și planul era în- 
tinderea regatului pănă la Marea Neagră. În ziua de 14, şi 
vine știrea că s'a dat luptă la Camenița, <ucigîndu-se 2,000 
de Turci, fugărindu-se 4.000 de Tatari şi luîndu-se 200 de 
care de bagaj». De fapt, vre-o ispravă de podghiaz !. La 19, 
se arată că plecarea regelui însuși a fost hotărită pentru 25 
ale lunii. Se va trece Nistţul la Camenița, «apoi se va merge 
spre Marea Neagră, pentru a supune pe Tatarii Bugea- 
cului», urmînd apoi cu ocuparea principatelor şi cu luarea 
într'ajutor a Germanilor. Veneţianul îl îndemna chiar să 
treacă Dunărea, pentru a spulbera Împărăția turcească ?. 

Turcii lucra la un pod peste Dunăre, dar fără mijloace 
mari, și se credea că Tatarii sînt opriţi în loc pănă la în- 
toarcerea în Crimeia a Hanului celui vechii, care fusese 
mazilit pentru puțină vreme, Selim-Ghirai?, Speranţele Polonilor 
plutiai acum în lumile cele mai înnalte ale biruinții, cuceririi 
şi gloriei. Încă din toamna trecută, niște călăreți poloni, din 
oastea de la Viena, cari merseseră pentru a duce în dar 
Împăratului cîțiva cai scumpi din pradă, se lăudară față de 
tovarășii lor de arme, Germanii, «că Poloniă vor ierna în Ardeal, 
Moldova și Țara-Romănească, că aceste țeri li sînt prietene, 
că vor merge tot înnainte, și, răspunzindu-li-se de Germani: să 
dea Dumnezeu, ei răspunseră că încă nu și-au scos cu ade- 
vărat săbiile din teacă, că vor începe din not răzbviul, numai 
să li ţie Dumnezei pe regele ce aii, și că nădăjduiaii să vadă 
în curînd Constantinopolea» 4. 

1 Cf, Doc. Bistriţei, LL, PP. 45-60, n0 CCALUI. 
? «Poi verso il Mar Negro, per sottomelttere li “Tartari bialogrodensi, chi si 

riccoglieră verso la Moldavia, con speranza s'unisca al suv essercito Valachi e 
Moldavi, che il Transilvano sară per dichiararsi favorevole, che all' hora po- 
tevasi sperare di trovarsi con ! armata di Cesare, quando non fosse divertita 
nell'Ungheria Superiore,.. Press il r& a passar il Danubio, ma con molta 
delicatezza, sapendo agravarsi quando si vuole documentarlo.» 

3 Raport venețian din Polonia, 26 Iulie: «che, eletto il nuovo Can de' 
Tartari, ne haverebbono incaminati un numezo cousiderabile, non senza pericolo 
di grandi disturbia. Cf. Hammer, ed. din Pesta, III, p. 759. 

1 Bibl. Regală din Miinchen, ms. 193, fo 619 Vo: «che Dio conservasse iH 
loro ră, e che speranno di veder în breve Costantinopoli». 
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Pe cînd Turcii eraii acum asiguraţi, după știrile ce aveau 
asupra Jungilor .zăbăvi măreţe ale cuceritorilor Împărăției lor 
şi spuneaii că li-a trecut. toată spaima!, -oastea leşească 
rămăsese în aceiași stare sufletească. Cînd Morosini, care în- 
demna și el cit putea în acest sens, putu să vorbească în 
August, la Zloezow, regelui, care nu era încă nici pe pragul 

Hervanunţate, el află că planul campaniei e să se meargă 
în drept asupra Bugeacului, cu șeizeci de tunuri 

pentru wetățile dunărene; apoi se va face unire în Țara-Ro- 
mănească cu comandantul imperial, ducele de Lotaringia, care 
cîștigase lupta de la Waizen, în lunie, dar se afla acuma la 
asediul Budei. Sobieski întreba cum se poate lua Constanti- 
nopolea, şi se punea la cale, cu toate aparențele seriosității, 
alcătuirea unei puternice flote la Salonic și înaintarea oștilor 
polone învingătoare asupra Capitalei turceşti 2. Regele cerea 
Veneţienilor să-i dea maieștri pentru a face corăbii Cazacilor. 
În același timp, începeaii, atît în Polonia chiar, cu Trimesul 
Împăratului aliat, cît şi la Curtea acestuia, unde mergea în 
Septembre Contarini pentru a vorbi despre «războiul cu Turcii, 
chipul cum s'ar face liga între principii creștini și s'ar putea 
răpune puterea otomană», — vechile certuri pentru stăpînirea 
asupra țerilor de la Dunăre, cuvenite Casei de Austria — ca 
și Ardealul — în puterea dreptului istoric 2, 

   

   

1 Raport din Costantinopol, 20 Maiii (;diz, ms, 269, & 109): cHora si 
dice per li Polachi che il spavento si sia stato pill grande che non & la polaca 
potenza, e poco si teme di questa loro campagna». 

2 Raport din 13: cLi rappressentă [il ră, all'ambasciatore] il disegni suoi, 
ch'erano di passar a due leghe de Caminietz il Niester per incaminarsi verso 
Tartari, da molti. stimata impossibile una cosi lunga marchia con sessanta 
cannoni. S. M. pero glie Vhaveva discorso per fatibile, per ritornar poi per 
la Moldavia... Il r& vorrebe che Lorena s'avanzasse verso Temisvar, mentre 
egli s'inoltrava nella Moldavia e nella Valacchia ; cosi s'haverebbono potuto 
unir le due armate... Li dimandă se erano entrati mai vascelli veneti dentro 

le Dardaneili. Li disse di n, e che si voleva un' armata di terra per caminar 

di pari posto per farne l'acquisto de' medesimi, che S$, M. era destinata a 

questa gloriosa impresa. Considerationi che a Salonichi si potrebbe fare Vuni- 
one delle armate a questo effetto». 

3 Raport din 22 August; «Che, acquistando $. M. la Moldavia e la Valac- 
chia, habbino a cedere a benefitio di Cesare, come membri d'Ungheria (dice 
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Deocamdată însă planul era mai modest: să se iea Camenița, 
să se aşeze iarăşi Petriceicu în Domnie și să se smomească 
de la Turci —și nu mai puțin de la Imperiali — Şerban-Vodă 
Cantacuzino, om nesigur, căruia Turcii îi cereau familia ca 
ostatecă şi care ţinea lingă el, pentru negocieri cu Polonia, 
pe contele ungur Ladislas Csâky și pe un Trimes romîn al 
regelui liberator î. Pentru aceasta trecu Nistrul Marele-Te- 
saurariii, încunjurat și de pribegii lui Petriceicu, pe cînd Soliman- 
Paşa, căpetenia apărătorilor turceşti ai principatelor, nu se 
clintia de pe malul dobrogean, de la Isaccea, unde se îs- 
prăvise podul. Turcii din Camenița erai somaţi să se predea, 
şi, din porunca regelui, tot Ținutul de cîmpi şi mori în jurul 
cetăţii ardea pănă la o leghe de depărtare, spre a înspăi- 
minta şi a face foamete între apărătorii cetății. Ambasadorul 

l'ambasciatore cesare); cio hă fatto studiare il nuntio, S. E., trovate nella 
relatione del Lipomano descritte le ragioni della Polunia, glie le hă toccate in 
discurso, e se n'ă valso a disuaderlo. Per la Transilvania conviene la stessa 
pretensione : Polachi pero non haver sopra questa quelle ragioni de' quali sono 
in possesso per la Moldavia e Valacchia>, — V. memoriul lui Morosini (o 
enpie în Bibl. Naţională din Neapole, XE7, fol. 111; fo 122): «Si deve anco 
far' capitale de' Valacchi, popoli anch” essi christani scismatici, che si vantano 
zirare la loro origine da Italia, e percid fino ad ogyidi farlano (sebene corrot- 
tamente) /a /ingua italiana. Costoro, se havessero Pajuto de” Christiani. tenendo 
i migliori cavalli d'Europa ed Asia, farebbero non poche imprese contra îl com- 
mune nemico, conforme per il passato ben si conobbe, Con questi Valacchi 
vi sono anco gli Bogdani, i Moldavi, che si stendono fino al Mar Negro» 
slargandosi dal Danubio al Nistros. Şi fo 134: «Il ră di Polonia pretende 
giustissima causa le provincie di Valacchia e Moldavia, come suoi feudi, 
havendo ambedue usurpate a' Turchie. 

1 Raport din 29 August: «Il 'Lesorier sera avanzato nella Moldavia, cio& 
Valacchia detta, dove haveva insegu ito Turchi, battutili con la gente del Pe- 
trocenco ... Oggetto del ră, di confermare il Petrocenco. Che il despota di 
Valacchia, chiamata indi Moldavia, era travagliato da Turchi, volendo in 
peguo della sua fede la di lui moglie e figliuoli ; questo era. risoluto di 
aichiararsi fedele al r&, tenendo presso di esso il co: Siaschi et un Valaco, 
per concertar lunione, Lo stesso Siaschi, essendo di nation tedesca, corris- 
ponde con lambasciator cesareo, "da che poder nascere la pretensione dell: 
Imperatore che nella deditione sia compresa la di lui auitorită, 1] Transilvano 
mostrava pure dispositione verso i cristiani». Cf. vol. IV, Prefaţa, şi Hurmuzaki, 
IXI, p. 313, n9 OCCOXKRVIII. V. şi n9 CCOCXXXIS (cu pretinsa înrudire dintre 
Yetriceicu și Patriarchul de Constantinopol).   
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venețian era foarte mulțămit, şi la 5 Septembre el declara că 

«nu se mai văzuse de mult timp o oaste polonă mai bine 

rînduită, cu toate că ea nu e încă unită în întregime». 

Şi închipuirile şi visurile trufașe urmai ca și pănă atunci. 

Astfel la 20 ale lunii ambasadorul venețian arată că cineva 

întors de la oaste l-a asigurat cum că totul e gata pentru ca 

regele să treacă Nistrul, că Sobieski va petrece iarna în Mol- 

dova, căci a dat şi reginei întilnire la (Tăşi, că de aici în 

primăvară el se va îndrepta spre provinkiile mai depărtate 

ale Împărăției păgîne, aducind la îndeplinire după aşteptări 

tratatul ce încheiase la ș Mart din acel an cu ceilalți luptă: 

tori pentru creştinătate, Împăratul și Republica Veneţiei !. 

Se credea că Șerban-Vodă, cu toate încercările șireie ale 

Turcilor de al cîştiga şi stăpini, nu-și va călca făgăduiala 

de a lupta împotriva vechilor asupritori. Sosirea unor Tri- 

meși ai săi la Varşovia, în August, putea întări părerea. 

Dar pare că era un făcut cu expediția «cea mare»: ploile 

de toamnă veniră şi rupseră podul ?. 

1 «il co: Fenici, sudiito ritornato dall' armata, hă assicurato S. E. [lam- 

basciatore] che il ponte sopra il Niester sarrebe stato finito, che il r& i'ha- 

verebbe assolutamente passato, impaciente del!” impresa contro Tartari a Bilo- 

grod e di stabilirsi in possesso della Valacchia e Moldavia... Li-ă stato com- 

municato con secretezza che avanti di separarsi il r& dalla regina havesscro 

stabilito qi ritrovarsi insieme l'inverno a fassi, nella Moldavia, e di fermarsi 

ivi con tutta l'armata, per passar il Danubio a prima stagione, e proseguire 

nell' impero ottomano, con oggetto di concertar con la Repubblica l'intrapresa 

verso quella dominante; cosi poterli riuscire di scansare di convocar la dieta, 

fermandosi il r& in Moidavia, e poter obligar li Palatinati alla contributione 

per militie, e mantenesli in un fertile paese... Il Turco dissimulava e blan- 

diva il principe di Valacchia, ch'era costante di sottomettersi alla protetione del 

Polacco.> Cf. raportul din Roma, 22 Septembre, după scrisori din Varsovia, 

23 August (ms, It, _194. din Bibi Regală din Miinchen, fo 280): «Che in Corte 

era arrivato un inviato del principe di Vallacchia». =— Tratatul și în Hurmu- 

zaki, VI. 

2 Raportul citat al lui Morosini: «Avviso dal campo di essere rovinato 

per le pioggie il ponte sopra il Niester e ritardato il passaggio del ră». Cf. 

raportul din Roma, 25 Octombrey dupa altul de la 19 Septembre, din «campo 
»: <Per la gran crescenza del Niester non si era potuto    

  

polacco sotto $ 

perfettionare îl Won , onde il r& faceva passare Vessercito con barche, risoluto 
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Unii se gîndiai la asediul Cameniţei, care era foarte bine 
aşezată, minunat apărată, dar ftămîndă şi fără nici-o putință 
de a fi ajutată. Însă oastea era neorinduită şi puţin potri- 
vită pentru o sarcină ca luarea unei astfel de cetăți. Sobieski 
se temea ca Turcii să nu se întărească în Moldova pe timpul 

jarnă. El trecu pe luntri cîteva tunuri, le așeză lingă 
otju, şi iarăși se vorbi în lagăr cu cea mai mare stăruiînţă 
pre planul regal de a lua Moldova şi a-și face iernatecele 

într'însa, întînzind mina lui Șerban-Vodă Munteanul. Marele. 
General al regatului era şi el de această părere 1. 

Vremea trecea însă, Apele toamnă veniră mari și luară 
ca 0 jucărie podul de ia ZWanieck, Turcii din Camenița, vre-o 

      

dandare in Moldavia e svernare in campagna. E percio sollecitava li principi 
di Vallacchia e Moldavia ad unirsi seco» (mas, italian citat, 10 152 Vo), 

1 Scrisoarea din Septembre a lui Morosini: cLettere di 17  portavano la premura del r& nella fabbrica del ponte, alla quale assisteva giSthalemente, 
mă sempre piil era contrastata dal! escresenza delle acque. Tutti li generali 
e armata premevano per Vassedio di Camenizza, ma il ră era costante in 
esseguire li suoi proponimenti, (După ştirt de la cil suo genero», venit din lagăr), & bella [armata] di cavaglieri e copiosa di carri e servitori, scarsa 
d'infanteria, mal in ordine et incapace per formar assedij, come & molto va- lida per una battaglia campale . . . Che il ponte era pit disfatto che mai, che 
il r& faceva unir qualche numero di barche per suplir al bisogno, li gabioni 
sconvolti e bantuti dalla correntia del! acqua, che pativa tutto l'essercito per -li tempi sinistri e per la scarsezza de for aggi, che si dovevano provedeze di luntano, non senza il pregiuditio d'incontrar nell' imboscate de” Turchi, qua 
bavevano in Camenizza condotti molti Priggioni. Se 8 voluto nel partire farli 
credere che di lă del Niester vi fosse con molto numero il Gran-Can de' 
Tartari ; avviso che fii ritratato. Il re hă fatto passar sopra zattere gqualche 
Cannon de campagna ENualche guantită di militie, ad ogzetto di guardar l'al- 
tra riva, diffesa da (Cochi n, dove il r& consegui la vittoria, quando era gene- 
rale. Porta che S. zi risolutissima di iti il fiume Zi opinia e COR Esclamatione di tutti, che si parlava publicamente che vogli svernar in 
Valacchia et poter aver a primo tempo pronto a suvi dissegni, Che il Valacco 
era costante nell' intelligenza con S. M. e che habhia un buon corpo d'ar- 
mata da unirli>. Cf. aportul din Roma, 20 Octombre, după Varşovia, 29 
Septembre (ms, italian, fo 204): «Che, doppo tenutosi il consiglio di guerra e 
molte alergătioni tră îl Potoschy, generale campestre, et il gran-generale del 
regiio, prevalse ii parere qi questo di mantenere /'essercito polacco di entrare 
nella Moldavia per devastare quel paese e togliere il commodo al turco di 
campegiarvi quando pensasse di entrarvi verso la Polonia», 
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10.000, se zice, se ţineaii bine, și regele, care n'avea ingineri 

militari și maieștri pentru încunjurarea cetăților, se păzia să-i 

atace. Dintre ai lui, unii îl sfătuiau să puie mina întăi pe 

întăriturile de prin prejur: Barul, Miedzibozul. Astfel se ajunse 

în Octombre. 

Atunci se iviră Tatarii, cu Hanul în frunte, la vre-o 30.000 

de oameni, după părerea, înriurită de spaimă, a Polonilor. 

Oastea lui Sobieski era prea flămînaă, prea copleşită de boli, 

prea lipsită de cai şi în sfîrşit prea obosită de atîtea luni 

de zădarnică aşteptare fricoasă pentru ca să încerce a curăți 

malurile Nistrului de aceşti cercetași strașnici. Tătărimea se 

revărsă pe la margenile lagărului, robind,. ucigind încetul pe 

încetul. Nici-odată Polonii n'avură măcar mingiierea de a 

putea întimpina în faţă una din cetele lor prădalnice și de 

a-și putea răzbuna pe deplin pentru suferințele îndurate. Un 

pod se făcuse din noi, la Grodek,._ căci regele nu voia să 

se recunoască invins fără luptă, de dușmani ca aceștia şi cu 

o astfel de armată. Dar luptătorii Hanului îi nimiciră. Pe la 

sfirșitul lunii sosi în sfirșit, pe drumurile gătite de Dumitrașcu- 

Vodă, Serascherul Soiiman însuşi, care ştiuse să aștepie. El 

privighie asupra stricării podului şi întăriturilor Totidlui. 

Apoi chemă la luptă pe creștini. 
Regele nu mai era însă în mijlocul lor. Întăiă, el începuse 

a vorbi de dieta ce-l așteaptă la 11 Novembre. Apoi dădu 

voie fiecăruia să-şi caute de mintuire, cum înțelege, începînd 

astfel neorînduiala unei peiri rușinoase. Pe la rii Novembre 

el era să vie la Lemberg. De aici se duse tot mai departe, 

către capitala sa. Serascherul se afla pe malul stîng al Nistru- 

lui în fruntea gloatelor de Turci și Tatari, lingă Camenița 

feinvinsă !. 

  

a ct, “următoarele rapoarte ale lui Morosini, 

  

         

„4 Octombre: «Non vi era certezza che il r& fosse pissatojil Niester. 

Lintaaneria e li Co nardar il posto di lCochin,_ attaccato 

da' Tariari. Cosacchi buonamente li hanno battuti, con stragge... Il Can era 

viii5”E6R qom Tartari ; il re risolutamente voleva passar per batterlo. Era 

incerto se şi ritrovassero col medesimo Turchi; tanto si hă con lettere di 24. 

Principiano Polachi la campagna, in tempo che gli altri la terminano. Il r&    
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Pentru a nu mîntui întrun chip aşa de zădarnic expediţia care trebuia să dea regelui iernatecul în Moldova şi să pregă- 
hă fatto saper che ogniuno passi alla meglio. Si vede chiaro che 'Turchi non hanno fatto avanzare a soccorso di Buda i Tartan ad oggetto di opponerli a? Polacchi, che la massima del r& era d'imposssesarsi delle fortezze della Bassa- rabia, per levar alli Crimensi il loro facile passaggio, che în tal: 'modo assicu- rava il suo regno dall'invasioni.» E , 2. 11 Octombre: «l/escresenza delle acque haveva ruvinațo del tutto îl ponte ; ritiratosi percid il r& da 3vanie sotto Caminiez, haveva! risolto r altrg pote per passar il Niester, fermo nelle sne divisate intraprese, ochi e E lasciati pressidiati ... “Partari erano grossissimi, havevano secă tre âssa, con 1500 'Turchi, infestavano di continuo armata, con asporto de huomini e cavalli. .. [] Gran-Generale hă fatto condur in cittă li due Bassă prigioni>, 

3. 18 Octombre: «Accordavano tutti che il ponte si fosse fatto a Grodech, che S. M, habbi ordinato che ogni uno stasse pronto a passarlo .,. Kisoluto il re d'incontrar Vinimico, che s'atrova di lă, costante ne' suoi dişsegui, so- frendo i patimenti e dissaggi.» 
4. 25 Octombre: «De quali (Tartari îl r&] ne hă fatto Stragge ; li stessi S'erano ritirati verso Caminiez, doppo haver ruvinato il poante di Grodech. S. M. cercava per Ja terza volta di far formar i] ponte; ma era dubiosa la speranza della riuscita. Manca l'armata de disaggi e patimenti ; molti mormoravano e si dichiaravano che pochi haverebbero seguitato il ră nel passaggio: molti amalati, molti morti et altri allontanatisi, et il esto in necessită di cibo, Cosi languiva un'essercito iloridissimo . ,. Suliman Seraschier haveva . ,. passato il Niester con buon numero de Turchi et, unitosi col pressidio di Caminiez e con Tartari, formava un considerabile essercito, Il ră consigliava attaccarlo, ma si considerava debole.» 

5. rii Novembre: «Si attendeva in quei giorni îl ră a Leopoli ... Correva dubio di quello potesse suecedere al Valacco, non havendo potuto il r& passar il Niester. Il nontio era disposto a socorrerlo di davaro. Considera che i prin- cipi confinanti al Dauubio trovano modo di agiustarsi col vincitore». 6. 7 Novembre: « Rapresenta il disciolgimento del armata, verificaii i mali successi. Molti soldati a cavallu, morti, e Ja maggior parte del! infanteria, persi quasi tutti li Brandemburghesi et altri da malatie. La maggior parte de! servitori, o morti, o caduti in potere de'  Tartari, spenti da fame li cavalli, Tanto eccidio successe senza cimento coll'inimico, ., Il Vaivoda ai Valacchia sera poi accopiato al Seraschier, e col medesimo sera accampato di lă dal Rio. Il general li: hă detto esser stato quello che hă fabbricato îl ponte 

   7 Hurmuzaki, IX], Pp. 321-2. Rapoartele Jui Morosini trebuie cetite im. preună cu ale baronului Truchsess, din contingentul brandenburgic, în ale mele Acte și fragmente, |, PP. 299-301. 
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tească luarea Constantinopolei, se asmuţiră Cazacii asupra Ta- 

tarilor, cari se întorceaii voioşi spre Bugeac, plini de pradă. 

Hatmanul Mobhilă îndeplinia acum aceiaşi sarcină ca şi Cu- 

nițchi în 1683. Dar el nu mai află sprijin din partea boie- 

rimii moldovene, care nu cuteza să se mai clintească. Din 

potrivă, Codrenii şi altă ţerănime din margenea pustiului se 

aținu în calea năvălitorilor, cari erai să fie prinşi într'o cursă 

şi nimiciţi !. Pe acest timp, se vorbia în Polonia despre ne- 

gocierile de pace ce ar fi să se înceapă prin mijlocirea lui 

Duca-Vodă, care trăia în adăpostul săă silit din Lemberg ?. 

IV. Luptele din 1685. 

Primăvara anului 1685 se strecurâ în liniște, la Nistrul 

polon ca şi la Dunărea ungurească. În Mart, Dumitraşcu- 

Vodă, care petrecea cu fata de rachieriță pe care a făcut-o 

nemuritoare Neculcea și prigonia în același timp pe boierii, 

primiți pe urmă cu cea mai mare bucurie de vecinul săi 

Şerban Cantacuzino, n'avea nici-o grijă. El scria la Poartă 

că regele a dat pribegilor moldoveni porunca de a se întoarce 

acasă și că a deschis granița pentru drumul negustorilor 5. 

' Raport din Roma, r-iii Decembre, după altui din Jaworow, 1-iă No- 

vembre : «Che il Mobila, con Xm Cosacchi fedeli, andati verso Bialogrod, per 

fare diversione, potesse arrivare în tempo per lovargli [al 'Tartaro] la preda, 

e v'era restato poco che Vessercito polacco uscisse dal bosco prima dell' ar- 

rivo di 30m villani e Vallachi, che con le loro false relationi credevano di 

coglierlo nel detto bosco per trucidarlo» (ms. it. 194 din Bibl. Regală din 

Miinchen, f0 315 Vo). 

2 Rapoartele lui Morosini, 14 Novembre: «Sospetto deli' ambasciator che, 

dandosi alcun trattato con la Porta, potesse passar per mano del Ducale, giă 

principe di Moldavia. Riflessi sopra di cio», 

3 Raport olandes din Constantinopol, 24 Mart 1685 : eHet casteel Nime- 

row in Ukrania soude op G'aencompste van den Larter-Gans soon door het 

poolsche guarnison verlaten ende by hem in besettinge syn genomen. Den 

prins van Moldavien heeft de Porta bekent gemaecht dat den coniagh van 

Poolen alle de gevluchte baronnen van de provincie hadde gelicentieert, om 

pae haerlandt te mogen gaen, ende de negotie met den Grooten-Heers onder- 

danen în syn ryck t'eenemaei open gestelt soude hebben; waerover by het 

Hoft wonderl: speculation werden genomen».     ŢI 
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Dar, îndată-ze se deschise primăvara, un podghiaz înnaintă 
pănă la Cotnari, bătu pe bietul Hatman Zosin Bașotă, care 
numai pentfu război nu era bun, şi fu oprit în drumul spre 
laşi numai de vitejia bătrînului Serdar Constantin Cantemir, 
care în 1684 curățise țara de ostaşii străini ce rătăciau 
hoţeşte 1. În Maii, informatorul imperial din Constantinopol 
nu ştia altceva de la Dunăre decit că amîndoi Domnii aș- 
teaptă împrejurările 2. 

Totuși și în acest an Turcii trimeseră o oaste în Moldova, 
şi iarăși supt comanda lui Soliman-Pașa Ainegi. Cînd acesta 
sosi la Isaccea, în Iunie, toţi nemulțămiții cu Domnia lui 
Dumitrașcu : fugarii de la Munteni, Gavriliţă Costachi, Stur- 
dzeştii, cei înţeleși cu Polonii şi, în sfîrşit, Șerban Cantacu- 
Zino însuși, îl pîriră pentru stoarceri de bani. Ei cereai în 
loc pe Cantemir, ca pe un bătrin viteaz, care știuse să se 
lupte cu podghiazurile fiindcă fusese şi el ofițer al regelui 
Poloniei 3. Serascherul făcu raport la Constantinopol, și un 
Agă aduse numirea noului Domn. Aceasta se făcu solemn 
la 25 Iunie st. n. Dumitrașcu fu pornit spre Adrianopol, 
unde nu sosise totuși nici la începutul lui August pentru 
a-şi ispăşi prin temniță păcatele. Domnul și boierii se înda- 
toriseră a păstra deplină credinţă Porţei, şi-și trimeseseră fiii 
ca ostateci. Numai după aceasta, la 18 Iulie, spre Sf. Ilie, 
luă Scaunul din (ăi Cantemir, căruia i s'a zis «Constantin- 
Vodă bătrinul» £, 

! Vita Constantini Cantemyrii, pp. 22-3. 
? Ms, It, 270 al Bibl, Regale din Miinchen, fo 107; 15 Maiă: cil: pren- 

cipe di Vallacchia, detto Serbano, et il Dimitrasco, prencipe di Moldavia, vi 
stanno nel loro prencipato vigilanti e pronti a guardar quelle provincie», 

3 E ciudat că un raport italian din 15 Decembre 1686 (ms, It. 271, fo 245) 
face din Cantemir un Grec, fost capuchehaie al lui Duca: «Il principe di 
Moldavia moderno, detto Constantino Cantemir, che fi agente del principe 
Duca in Costantinopoli, questo sudetto Constantino & nativo greco, et hă 
parenti greci in Constantinopoli, nou si vergogna a vantarsi d'haver ingan- 
nato il ră di Polonia alla greca>. 

* Cronicile ţerii şi Vita Constantini Cantemyrii. CE raportul din 8 Au- 
gust, În ms, italian citat, fo 118: all Dimitrasco, principe di Moldavia, non 
contento di quello gli si dava dalli Moldavi, mă datosi alla rapina et ingor-    
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Turcii urmară şi în acest an același plan ca și în 1684. 

Ei așteptară pănă în toamnă. Atunci Tatarii întorși din Un- 

garia fură chemaţi în ajutor, şi se alcătui o mare oaste pentru 

aducerea de hrană, culeasă de pe la noi în Camenița. Şi 
Domnii noștri fură poftiți să se unească cu tabăra. Șerban.- 
Vodă veni abia pe la mijlocul lui Octombre, stătu cîteva 
zile lingă ay, în corturile de la Aron-Vodă, apoi se răscum- 
pără cu bahY și luă drumul întoarcerii, vînind și pescuind. 

Cit despre Cantemir, el trebuise să meargă înnainte, cu stă- 
piniă săi i. 

Marele-General lablonowski se hotări să împiedece această ex- 
pediţie. Strîngînd vre-o 15.000 de oameni, Litvani netrebnici și 

Reiteri regali, aceştia cea mai bună oaste de atunci a Poloniei, el 

trecu Nistrul și prin marea pădure de fagi dintre această apă şi 

Prut, prin așa zisa Bucovină, el ajunse în margenea provinciei 

austriace care poartă astăzi acest nume. Turcii erai în şanţuri, 

spăimiîntător de mulţi pentru duşmanii lor, la marele sat Boia- 

nul. Polonii stătea mai sus, la Jucica, chiar lîngă Gernăuţi, spre 

care li era îndreptat drumul. La 29 Septembreist/v., Cim- 

pulungenii nu știai încă de ciocnirea oştilor,. pe care le soco- 

tiati departe opt ceasuri una de alta. Dar de fapt lupta pen- 

tru trecătoarea la Cernăuţi începuse încă de la 11. Ea urmă, 

cu multă învierșunare, dar cu pierderi de tot mici, în curs 

digia, comincid a far del! ingiustitie e travagliar quclli suâditi, che, disperati 

molti capi, sono andati a portar li loro lamenti al Suleiman-Pascia, che € se- 

rascher constituito contra îi Polachi, e- questo .sudetto Pasciă diede parte al 

Gran-Signore; quaie subito spedi.un' Aghă che sia levato detto. Dimitrasco 

dalla carica, e condotto in Adrianopoli, rimettendosi la Porta all' elettione di 

quelli Moldavi ;: quali elessero un loro patriota boiare, persona prattica. Hora 

il sudetto Dimitrasco vien condotto in. Adrianopoli, .soto risigar di perder” la 

vita, > 

! Cronicile noastre; Va Constantini Cantemyrii. CE. raportul din. 24 Oc- 

tombre, în ms, citat: «La Transilvania e. Vallacchia. provede in gran quantiti 

Vessercito ottomano con provisioni qi fromenti, orzo, castrati, etc. Al principe 

di Valacchia detto Servano gli fu mandata la conferma .con un caftano fode- 

rato di zebelino; mă gli costa 220 borse, che fin' adesso mando per rigălo, 

al Gran-Signore, al Gran-Vesiro et altri ministri»- (fo .150). 

? Doc. Bistriței, UL, p. 52, n0 OCLV. 
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de citeva zile încă. Iablonowski nu putu răsbate prin pădure şi trece şanţul vechii, pe care-l numia «valul lui Traian» şi care nu era alta decit vechiul zrozau moldovenesc din tim. purile cînd voinicii lui Ștefan-cel-Mare răpuseseră la Lenţeşti, ceva mai în sus, puterile litvane ce veniaa în ajutorul rege. lui Ioan-Albert. În vălmășag se deosebi prin meșteșugul și vitejia lui bătrînul care era de puțină vreme Domn al Mol- dovei; Hatmanul său era Velișco, tratele lui Miron Costin pe care izbutise a-l aduce în țară. Polonii trebuiră să se în. toarcă înnapoi, și Camenița își primi zahereaual, 
La 9 Decembre, Soliman-Paşa, întors de puțin timp din Moldova, fu făcut Mare-Vizir, după ce serbase la Adrianopol triumful său pentru gonirea Polonilor din Moldova?. Dar ei rămaseră la hotare. Cantemir voise să trăiască în liniște cu dinşii și li dăduse a înţelege că în oastea turcească el va fi numai de formă; la Boian însă, Cazacii ar fi năvălit asupra lui ca asupra păgînilor, fără să ție în samă semnul 

apărător al crucii. Atunci el întoarse răul cu răi, dar 

' Hurmuzaki, II, p, 109 și urm.; Cantemir, Viza Constraatinai Cantemyrii,p. 32; 
cf. şi Țsf. Imp. otoman, la acest an, Cf. Chilia și Certatea- Albă, p. 237. V. şi ra- 
portul din 24 Octombre, în ms, citat, fo 152 : «Il Ciaus-Bassi hă fatto bollare la casa del Dimitrasco prencipe e la casa del Grillo, per quella parentela che hă detta casa col principe, e si discorre molto male d'esso... II nuovo prin- 
cipe di Moldavia si porta bene con li Moldavi, et anco con li Polacchi, che 
non vien da luro molestato ; si chiama Cantemir, di natione moldavo, fii elleite 
dalla Moldavia, come loro patriota, e confermato dalla Purtas. 

2 Scrisoare a lui Alexandru Mavrocordat către ambasadorul olandes Collyer; Adrianopol, 9/19 Decembre 1684: <Patris illius [al lui Collyer] et hollau- 
dicae gentis sincerus patronus eț benevolus ac meus clementissimus dominus, Supremus inter purpuratos ottomanici imperii excelsus Vezirius Solimannus- 
Passa, postquam, eiectis a Moldaviae limitibus Polonorum copiis, victor ac 
triumphator Adrianopolim ingressus fuerit, ab Augustissima Imperiali Maiestate primi Veziriatus insignibus awmictus, die nona mensis decembris istius anni iaustissimis anspiciis amplissimi imperii regimen exortus est.2, Cf, și raportu, lui Collyer din; 10 anuar 1686. Soliman, fâgăduise odată Ragusanului Marin Caboga locul de Domn moldovenesc, dacă va merge la, Veneţia să cumpere 
citeva mii de coţi de brocard de aur cu flori de modă -nouă, pentru nunta fetei Sultanului cu Musahib-Mustafă-Paşa, V, raportul italian din  Constanti- nopol, 18 fanuar 1686 (ms. 271, fo 5): « Promettendogli, quando che adempiră questo servitio, al suo retorno. lo vorebbe far principe di: Moldavia. Inteso che 
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regele nu ținu în samă că fusese silit la aceasta. Podgheazuri 

de Moldoveni, Cazaci şi Poloni fură aruncate neeontenit asupra 

mănăstirilor moldovenești. Burlă năvăli la Getăţuia, fu prins 

şi schingiuit ; Zaharoschi pătrunse pănă în Iaşi, unde Cantemir, 

care se făcuse a fugi, îi culese, la ceasul priincios, joimirii 

din cîrciumele îngropate în care se înfundaseră, Cum se vede, 

Domnul ostaș nu-și dezminţia trecutul, şi se recunoștea la 

Constantinopol, unde domniă aceiași neîncredere față de 

Șerban-Vodă, că el face tot ce-i stă prin putinţă într'o ţară 

turburată, pustiită şi goală de locuitori?. Bănuielile faţă de 

Şerban eraă așa de mari, încit încă prin Februar 1686 se 

vorbia că el ar fi fost chemat la Poartă sau i sar fi cerut 

să urmeze pe Cantemir, dindu-și și el fiul ca ostatec la 

Curtea Sultanului3. Ele erau însă îndreptățite, căci tocmai în 

Februar se întorcea din Viena cel d'intăiii sol al lui Şerban 

hebbe questo il suddetto Marino, abbraccid con ogni prontezza questo afiare 

et adempi il tutto con ogni sodisfatisone; mă, come succede, in molte parti» 

che <huone parole e cattivi fatti inganna i sani e matti>, cos) resto deluso il 

sudetto Marin Gabogha,—che tutto privo d'ogni sodisfatione se ne ritornd con 

gran disgusto in Ragusa». 

1 Vita Constantini Cantemyrii, I. c, 

2 Raportul italian din 15 anuar 1686 (ms, citat, fo 22): «Îl principe 

Serbano, di Wallacchia, continua nel suo governo prudentemente; pers gli 

sono spediti ordini dalla Porta di ponersi in ordine e trovarsi provisto ogni 

volta che farebbe bisogno, e fră tanto si vă ricavando diverse provisioni da 

quelia provincia per servitio dell'esercito, II principe Candemir (che vuol dire: 

ferro sanguinea), nato Moldavo, mă corraggioso e soldato, che si trova nel 

governo di Moldavia, procura di ridurre Moldavia in buon stato; pero gli 

riesce molto difficile per adesso, mentre il popolo s'ă disperso in paesi lontani, 

la maggior parte in 'Tartaria, per rendersi pi sicuri»>, Știrile acestui cores- 

pondent sint foarte bune; la 5 Maiii (fo 121), cl dă, pe lîngă vești despre 

închisoarea luf Dumitrașcu-Vodă, și ştirea morţii (Decembre 1685) lui Matei, 

fratele lui Șerban, și a Doamnei Elina, mama lui: «Dimitrasco principe nella 

prigionia bă sborsato sin'adesso 60 borse ; mancano altre 20, che vă procurando 

con la vendita di mobili e stabili; fră tanto hanno il suo figlio in prigionia e 

per gran grazia li sară data la vita, — Serbano, priucipe di Vallacchia, si 

trova nel suo posto e governo, e si fă stimare. E morta la sua madre, d'etă 

di 75 anni; & morto anco il frateilo del sudetto prencipe, detto Matteo Can- 

tacusino, timoroso di Dio». 

3 Arch, Regală din Miinchen, A, ScAz, 348/7 a, b. c, fo 2 Vo; 5 Maii 

1686: «Si dice che '1 Sultano, avanti a molto tempo, per assicurarsi maggior-    
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către Impărăţie, Csâky!; el era oprit pe drum de cetele tătărești ce străbăteau Ungaria?. 

V. Împrejurările războinice din 1686-8. 
Încă de prin lunie, Cantemir știa că regele Poloniei, în- noind pregătirile cele mari din 1684, îi va intra în țară. «Polonii», scrie el Marelui- Vizir, prietenului și binefăcătorului său din 1685, <a gîndul asupra Moldovei şi Bugeacului. ca în anii trecuţi». Aceasta i-o spuneaii oamenii săi trimisi să spioneze, şi podghiazurile care ajunseră pănă la Iași. El se făcea a fi prietenul regelui, care i scrie întrebindu-l dacă Turcii aă făcut pod la Isaccea, dacă Tatarii vor ieşi la pradă şi dacă Șerban-Vodă a fost înlocuit sai ba. De altfel luase măsurile sale de apărare, strinsese cu leafă zece steaguri și cerea stăpinilor să trimeată oaste împărătească, plătită din Vistieria Sultanului. Cu toate acestea la Constantinopol se așteptaii ca el să se coboare în jos dacă Oștirile lui Sobieski ar veni într'adevăr să-i cerce credința și săi încalce țara. 

mente in queste pericolose congionture delia Porta della fede de] principe di Moldavia, l'abbia richiesto ch? egl si presenti overo mandi per ostaggi li suoi figli in Adrianopoli, ma che 7] detto Principe facessc tanto piu instanza appresso la Corte Cesarea a che le sue forze si avicinassero a quei confini, acciochă egli avesse una ragione di negarlo ed apparentemente congiugnersi con l'armi cesareg>. Cf, ms. it, 194 din Bibl. Regală din Minchen, f 353 Ve; 6 Februar: «Di Valacchia scrivono che a quel prencipe fosse gionto ordine di Costantinopoli di portarsi colă». — Se zvonia în acelaşi timp că Moldo- venii și Muntenii ar fi venit în ajutorul lui 'Tăkoly, apărut la Oradea-Mare (Archive, 7. e, 542/243. f 13; Viena, 17 Februar), 
1 Ms. 194, £ 354 Vo; 16 Februar: <E tornato vers Valacchia linviato di que! prencipe a questa Corte, rimanendo sodisfatto della si:a commissione», Cf. Socotelile Sibiului, din «An. Ac, Rom.>, XXI; p. 27. 2 Zbid., fo 331 vo; Roma, 23 Mart, după scrisori de la Curtea polonă, 23 Februar: «Che il co: Sacchi, Ungaro, che fi inviate dal!” Imperatore dalla Valacchia in Moldavia, per procurare di tirare quei prencipi al partito cristiano non havendo potuto penetrare, per causa de” “Tartari, era ritornato indietro», 3 Socotelile Sibitului, ], 3 P. 25 și urm. Cf. raportul italian din 23 lunie (ms. cit. 271, fo 154 Vo): «In sei giorni vennero le poste da Moldavia, e portano come l'eserciti polacchi tutti verranno a calar in Moldavia. Perd sono molti d'opinione che Vintentione del r& sară altrove, perchă Moldavia si trova tutta ruinata, aperta e desolata, da dove sono fuggiti et fuggiranno sino li cani 

1143. Vol. XI. 44 
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Cantemir părea hotărit să nu stea la vorbă cu Polonii, cu 

atit mai puţin să li se închine și să înnoiască astfel gre- 

seala pe care, spre nenorocirea vieţii sale, o făcuse Petriceicu. 

În zădar îl îndemoaii spre o politică priincioasă -ereştinilor 

Costineştii și altă boierime. El voia să rămiie în| Iaşi numai 

pănă la vederea acelor steaguri pe care le pri ca duș- 

manel. 

Totuşi întrun anume ceas el răspunse la întrebările regelui 

prin condiţii, care cuprindeaii asigurarea situaţiei sale, a pri- 

begilor boierimii şi clerului şi a drepturilor țerii. Era deci ceia 

ce dorise Miron Costin şi tovarăşii săi de pribegie în 1684, 

ceia ce era să ceară mai tărzii Șerban Cantacuzino de la 

e gatte, e dove vorră colloccarsi, se la Zozzaja, Zzozzora les) non son for- 

tezze per difendersi, e, non potendo il preni 56 Cantemir altimenti fare, s'andară 

jitirando e fuggendo col seguito che hă. Mă s8 penetrato, e piaceia a Lio 

che non sia vero, perd cosi si dice che il ră di Polonia habbia intelligenza 

secreta col prencipe di Vallacchia deita' Serhano, e molto dubita che non si 

porti în Transilvania. Il prencipe moldavo mandd a cercar aiuto dal serascher 

e dargli sicuro avviso della calata del ră di Polonia, che a questo fineil Han 

di Tartari non să mosso, per veder dove vanno a calare il Polacchi». Cf. 

ms. 194, f0 qr1 Vo; Viena, 16 Iunie 1636: «Polonia si hă... si aspetota sentir 

lattacco de' carri che dovevano tornare in Valachia voti dello scritto convoglio, 

e da Valacchia si hă la gran penuria de viveri che prendevano li Turchi» și 

fo 418; Viena, 14 Iulie: «ll ră di Polonia ands al campo per passare în Mol- 

davia, senza sapersi Ii fini». 

1 k curios că în Maiii se vorbia de trimeterea unui sol împeriai pentru a 

primi jurămîntul, nu numai în Ardeal, ci şi în am?zdouă principatele (Arch. 

de Stat din Miinchen, A. Schw. 11]!6, fo 156 Vo; 3o Maiii). Cf. raportul 

bavares din 30 ale lunii (îi, 348/7, a, b, ci 0 6); «In tanto anchei 

'Transilvani si tengono armati per difendere il loro proprio paese ed i vicini 

Juoghi de' christiani contra tutte le invasioni de' Turchi, e si aspetta ora 

dintendere e di vedere se anche îl principe di Moldavia si muoveră 2d una 

simile fede verso S M, C., con Vesempio dell!' Abbaffi». Tot așa raportul 

din 9 lunie (f0 7 Vo): «Si dice peră che la Corte Cesarea ubbia imposto al 

detto generale (de Scherffenberg) un alira commissione, e si conghiettura che 

dopo ih” egli baveră presidiata una od un altra piazza, donde si sia basteuomente 

assicurato di quel paese (Iransilvania), egli col resto delle sue truppe si 

muoveră verso Ja Moldavia». — Din lagărul de la Danos, lîngă Schlessburg, 

contele de Scherffenberg trimetea în lulie «un espresso al principe di Va- 

lacchia,> per sapere i movimeenti de” Turchi e de” artari» (zid, £ 20 Vo). 

Tot așa și în dosarul 342|2, fo 239. 
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Imperiali. Iată, în adevăr, ce scrie, din Viena, la 24 Iunie, 
1686, trimesul bavares Stoyberer ducelui Max-Emanoil 1: 

«Polnische Briefe melden, dass der moldauische Hos- 
podar durch seinen Gesandten bey dem Kânig umb Pro- 
tection angeworben habe, welche auch ihme solcher Gestalt 
zuegesagt worden, wan er seinem Prinzen mit zweyen des 
Fiirstenthumbs Vornembesten, zue Versicherung seiner Trewe 
nacher Hofe abschickhen werde, mit dem ferneren Veran- 
lassen, dass so dan an determinirten Orthe er drey Diplo- 
maten, warmit? seine Pe:son, dan 3 auch der geistliche 
Standte, und das ganze Landte 4 der kânigl. Protection ver- 
sichert seyn kânne, zu empfangen haben solle.5» 
"Nu știm ce răspuns va fi căpătat Cantemir, dar e pro- 

babil că regele a intrat în ţară fără să aducă cu sine acele 
privilegii pe care le doria cumintele Domn bătrin. Încă 
pe la sfirşitul lui Iulie puterile cele mari ale lui Sobieski 
se apropiaii de hotarele noastre, pe cînd Turcii dădeaă 
obișnuitele porunci de adunare către cei doi Domni ai 
noştri şi către Hanul Tatarilor, care rămăsese acasă. 

In țară, se văzuse încă din Iulie Hanul sosind la Cişlă şi 
Nuredinul săi înnaintînd pănă la În August se afl 
deodată că atacul vine din partea leșască. Vornicul de Cîm- 
pulung scrie astfel Bistriţenilor Ardealului la 14 August 1686: 
«Să stiţi Măriile Voastre că Craiul leșesc a venit în țară 

' Arch. de Stat din Miinchen, 4, Sczz, 11/16, f0 179 Vo. 
2 Variantă: seinen an den Kânig abgeordneten Gesandten vmb dessen Pro- 

tection habe anwerben lassen. 

3 Variantă: Orthen vnd Enden. 

1 Variantă : sowol. 
5 Variantă: auch (variantele sînt luate din copia dela fo 182). — Cf, și 

raportul italian (ms. 194, fo 432) din Cracovia, 31 August: <Habbiamo avviso 
che îl prencipe di Valacchia havea mandato un tal Alessandro Ceroasso ad 
alcuni Tartari verso Crimea per haver certezze della guerra contro Moscoviti 
et, ritornato, dice, etc, II principe di Valacchia, che tiene il partito turco, hă es- 
pedito m' fi (sic) per spiare ove si trovi il nostro essercito per dare parte al 
Kam, ma li principali di Valacchia si sono dichiarati voler pill tosto sottoporsi 
alla Polonia, e giă Vhaverebbero fatto senon ghe l'havesse impedito detto 
principe.>  
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pănă la un tîrg ce să chemă Ştefăneşti, 2 conace pănă la 

Eși. Iară altu Domnu nu ai pus... lară Cazacii sântu una 

cu Leşii. Bujecul stă călare. lară la Crăm am auzit că ai 

mers Popovicea Hătmanul de preste Nistru. Ce-i foarte rău 

şi'n țara noastră, că tălharii tot o 'stricăz 1 

Și tocmai din Ştefăneşti avem o scrisoare tradusă în ita- 

Jieneşte, pe care o reproducem aici în întregime, ca un întăiii 

  

quelli a piede, marchiando per continui deserti, havendo giă 

quella provincia reso obendienza a S. M-tă et l'Hospodaro 

mandă li primarii per sicurezza, et hora si marchia verso 

Jassi per mettere gran gente in quella cittă, per haver la 

retirata sicura, et il re hă intimato a detto Hospodaro 

di venirsi ad unire con le sue forze, per avanzarsi a Bilia- 

grod, a visitare li cantari e scacciarli da quell' ameno paese, 

non inferiore all' Itali ei (ei e S. M-iă risoluto sog- 

gettare le piazze di $m iu e) ail e LS latz, sul Danubio, per 

torre îl comercio nel“ Mare Nero e Danubio con Costanti- 

nopoli. 

S. M-tă hă ricevuto avviso che il prencipe di Valacchia 

era pronto con alcune migliaia de cavalli per unirglisi, stando 

hora se|clundo gi ordini regii aceampato alle Porte Ferrese, 

per impedire al Sultano Galga tornare d'Ungheria con li 

suoi Tartari.» 

Ceia ce îndemnase pe Sobieski a trece în Moldova fusese, 

1 Raport italian din 26 Iulie, 1-iă August (ms. 271,10 194): eHorali Polacchi 

si fanno spesso sentire e vanno facendo di gran danni al Turco; per questo 

il Gran Signore spedi un capigi-bassi al Han di Tartari di far armare tutii 

qucili che! Sâno habili al! ami, prometendogli una buona ricompensa, et 

anco il principe di Moldavia debba reunirsi colli eserciti dell' Ottomano. Si 

dice che tali ordini hă anco il principe di Vailacchia». Cf. cel din 12, 23 

August (îdid., fe 203): <Spedir ii Nuradin Sultan con 20 m Tartari contro 

li; Pollacchi, et il Seraschercon 25m Turchi ; vi si fă il conto che di Moldavi 

e Vallacchi saranno altri 5m, che sn tutto arriva il numero sin” a 5om, con 

ordini espressi di marchiare insieme quando cheil Polacco attaceasse, di tro- 

varsi uniti». 
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în adevăr, înnainte de toate, lipsa de-acasă a Tatarilor, che- 
mați de încunjurarea Budei de către Imperial, 

Primirea ce se făcu Polovilor, fu duşmănoasă. La 24 Sep- 
tembre un dregător regal serie: «Moldovenii ni sînt vrăjmaşi ; 
în Bucovina ucid pe ai noștri, îi robesce şi nu poate trece 
nimeni fără să cadă în minile lor>!. Cantemir stătea neclintit 
în laşi, 

În Viaţa tatălui săi, Dimitrie Cantemir arată că, la îndemnul 
din partea regelui de a se uni cu dinsul, Constantin-Vodă 
ar fi răspuns că-l împiedecă anumite împrejurări, precum : 
ţinerea la Constantinopol, ca ostateci, a fiului săi Antioh şi 
a atitor feciori de boieri şi sosirea la Nistru și Dunăre a 
Tatarilor şi a lui Mustafă Buicliul, serascherul din acest an. 
Așa ceva se pomeneşte şi în povestirea tărzie, după amin- 
tiri, a lui Neculce?. E interesant că această mărturie a lo- 
calnicilor e întărită de un raport vienes de la 5 Septembre 
încă, redactat după altul din tabăra polonă: 

«Di Polonia si hă che il Moldavo havesse mandato al re 
scusa che, tenendo egli per ostaggio alla Porta un suo figli- 
uolo, non poteva con le sue gentiunirsi a S, M., et percid 
si era ritirato pressoril_Valaceo,_et, havendo S. A, preso le 
fortezze di Czerova [Bucea ] eţlass), și fortificavano, havendo 
giă la Moldavia elet Tr Suo SOvrano detto re, quale tut- 
tavia marchiava per attaccare Muradin [Nuredin]-Sultano 3. 

Cantemir pregăti toate pentru buna ospătare a musafirului 
pe care nu-l dorise, apoi el plecă spre Țuţora și Fălciiii. 
Boierii erai pentru creștini, şi oastea, pusă la cale de Velişco 
Costin şi de căpitanul Mitre, se tulbura ca de răscoală, ce- 
rînd leafa pe șese luni înnainte. Cînd Domnul porunci să se 
treacă Prutul la Fălciid, către tabăra păgiînă, numai bătrînul 
Postelnic Constantin Ciobanul şi şiretul Gavriliță Costachi, 
cu toate că acesta ţinea pe fiica lui Velişco4, se învoiră a-l 

1 Hurmuzaki-Bogdan, III, pp. 155-6, no uxxxăr. 
> P. 233. 

3 Ms, it, 193 citat, fe 437 Vo, 
1 «Gavriliţă Vel Vornic: întăiă ai ţinut pe fata lui Caracaş Spatar, și ai  



166 LUPTELE TURCO-POLONE ŞI GERMANE 

urmă. Ceilalţi merseră să se unească cu «Cratul>, care era 

acum în lași, de unde se răspîndiai pretutindeni podghiazuri 

prădalnice, păvă la Ocna şi la Chtătea Neabgţului, unde fu 

ucisă acea odinioară frumoasă fată mai-ateăă |ni-Masile Lupu, 

Ruxanda !. Intrarea lui Sobieski în cetatea de Scajn a Mol- 

dovei se făcu întrun chipdeosebit de pompos, și întiiul 

rege creştin care călcă na fu întîmpinat de Mitropolitul 

cu toată preuțimea. Se dădură ospețe, cu bucatele strinse 

de Domnul fugar, și la unu! din ele, regele, inviorat de vinul 

cel bun al Moldovei, prinse a cinta romănește acest viers de 

batjocurire împotriva sfiosului care nu voise să aștepte pe 

mîntuitorul săă : 

Constantine, 

Fugi bine: 
Nici n'ai casă, nici n'ai masă, 

Nice dragă jupăneasă. 

ad 
Șederea în 136i se prelungi două săptămîni în capăt, şi aici 

ar fi lăsat răspuns Sobicski să-i vie şi solii Ţarului cu care 

stătea în negocieri necontenite. 

Încă în Septembre, oastea pleca pe urmele lui Cantemir 

spre Bugeac, pentru a strica odată pentru totdeauna cuibul 

Tatarilor. 

Cu privire la această perioadă de izbindă a expediției, ştiri 

nouă se cuprind în rapoartele ce urmează: 

1. Raport olandes din Constantinopol, 9 Septembre: 

«Den prins van Moldavia schryfft aeu dit hoff met een post 

în 8 dagen overgecomen dat de Poolen in de provintie syn 

gevallen en dat hy genoodsackt is geworden sich in Galajz te 

retireren ende dat den Coninck daerselis en present soude 

weesen. Den bostangibassi van Adrianopolen heeft ordre 

gecregen om de derden man optelichten ende met die volckeren 

het leger acn den Donauw te gaen verstercken.» 

făcut pe Vornicul Vasile i pe Ileana; al doilea ai ţinut pe fata lut Costin 

Hatmanul, cu carele aii făcut pe aslanți frați» (genealogia familiei Costachi în 

dosarul 377 al Archivei Statului din lași), 

1 Vita Constantini Cantemyrii şi cronicile Moldovei.    
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2. Raport din Viena, +5 Septembre (ms. EX. 194, f! 440): 
«Di Polonia si hă Pingresso del 1€ în [Jassi, Metropoli di 

Moldavia, incontrato da! grandi e del clero no, con grand! 
honore; & andatto nel palazzo de” prencipi. Banchettă quelli 
grandi, et poi si inoltră con Lessercito verso Budiach, ma altri 
dicono andato verso il Danubio per incontrarse e combattere 
MuradinoSultano con suoi Turchi e Tatari. Intanto si for- 
tificava havendovi posto 12 cannoni, et il prencipe di 
Moldavia haveva portato seco il thresoro, et Valtro di Va- 
lacchia non aspettava che la presa di Buda per dichiararsi.» 

3. Raport din Veneţia, 18 S<ptembre (f citat): 
«Che S. Maestă, nel marchiare verso il Danubio, havesse 

attaccato l'essercito de' Turchi, Tartari, Moldavi e Valacchi, 
quale, doppo sette hore di ostinato combattimento, ritornă 
disftatti, tagliando Pessercito regio la metă dell” essercito 
nemico a pezzi, aspettandosene la conferma.» 

Ştirea e însă falșă, 

4. Raport din Viena, 22 Septembre (Arch. de Stat din 
Miinchen, A. Sehzv. 11/10, fa 172): 

«Von der Kânigl. Polnischen Armee wird geschriben, dass 
die vornehmere Wallachen mit sambt dem Ihrigen sich in 
die Tiirkhey begeben, vnd dass der Kânig von denen In- 
wohneren der eroberten Stati Jay das Jutament genohmen, 
vnd befolchen habe, disen zu fortificiren, wie auch 
noch andere bequembe Orth, wardurch der Vestung Camieneck 
die Zuefuhr khan abgeschnidten werden, zu erpawen.» - 

5. Raport din Lemberg, 25 Septembre (ms. it. citat, fe 444 
Vo): 

«L'ambassatori mescoviti andaranno verso Jassi per atten- 
dervi il s&, che si remora in quelli paesi.» 

În curînd însă veniră veşti rele. Regele găsise Bugeacul 
pustiă, și roiuri de Tatari zburătăciaă în jurul lui, ucigîndu-i 
și robindu-i oamenii. Sobieski trebui să se încredinţeze că 
marea lui oaste nu putea face, chiar călăuzită de dinsul, în 
asemenea locuri o ispravă mai bună decit a lui Cuniţchi 
odinioară. El se întoarse în aşi, arse multe mănăstiri, smulse 

  

 



168 ” LUPTELE TURCO-POLONE ŞI GERMANE 

pe Mitropolitul Dosofiei cu comorile Mitropoliei și moaştele 
Sf. loan cel Noii și plecă spre Siretiă, urmărit de Cantemir 
cu Tatarii. Viteazul Turculeţ, mazil în slujba lui, îl luă pe 
samă, făcîndu-l să ajungă mai răpede la Sniatyn, pe cînd în 
urmă oastea-i peria de foame și de boli. 

Această nenorocire se oglindeşte şi în rapoartele ce ur- 
mează : 

I. Raport din Viena, 13 Octombre (ms. it. citat, f 440): 

«Il re di Polonia, gionto con Lessercite al fiume Prut, li 

Tartari, Turchi, Moldavi e Valachi, in numero di şom, segli 
opposero; ma il r€, presentatoli la bataglia, si ritirorno in 
parti montuosi; volendoli il r& combatrere in qualsivoglia 
maniera, perche in qualche zuffa sono morti molti signori di 
qualită, fră quali il Palatino di Podolia, rimaneado la cittă 
di lassi et la provincia di Moldavia quasi affatto destrutta » 

2. Raport bavares din Viena, 17 Octombre (Arch. din 
Miinchen, A. Sik. rujlo f, 185 Vo): 

«Auss Polen wird geschrieben, dass die Ursach, warumb 
man so lange Zeit von dem Kânig vnd dessen Armee keine 
Nachricht gehabt, dise gewesen seye, weil selbder sich gar 

zue tieff în die disorts hineingelassen, daselbst die Armee 
an Vivers vnd Fourage grossen Mangi gelitten hette; weil 
wir dan zugleich gefunden, dass die Sachen mit Moldaw vnd 
Wallachey weith arderss alss man sich anfănglich eingebildet 
hat, befunden, vnd erfahren dass disse viel mehr der Tar. 

taren, als des Kânigs Partey halten theten, als hette disser 

mit der Armee sich nothgedrungener Weiss widerumb biss 

acne zurukh gezohen, ohne dass man wissen kânte, 

wohin YWaş weittere Vorhaben gehen mâchte.» 

3. Raport din Viena, 20 Octombre (ms. it. citat, fe 452 Vo): 

«Di Polonia si hă esservisi stato in gran pena per l'av- 

viso che Tartari e Turchi angustiassero il nostro essercito 

polacco nella retirata verso il regno, e si diceva ancora, fos- 

sero usciti da Camienetz 3.000 gianizzari et 800 cavalli per 

difficoltare il passo della selva Becovina: mă poi si sono 

ricevute lettere da S. M,che dicono che, avvertita che nu- 

mero considerabile de' Tariari allogsiava în una vaile, una 
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lega del suo campo [Valea-Strimbă a lui Neculce], percis si mosse su la mezza notte et, sull' alba attacati ]i nemici, ne facesse strage di molti e prigionia di 300 capi principali, fugando il resto, con la perdita di quattro soli Polacchi, e, doppo comparso altro capo de' Tartari, che non sapeva il successo de' suoi, farono anco quei battuti, mă non si să il numero de morti, Supponendosi perd non havranno piu nemici ardire di presentarsi alla vista de Polacchi, perche S. M. potră ritirarsi senza disturbo; sendo la sudetta fat- tione seguita alli 3 corrente. Havevano-seţitto le lettere del Campo delli 20 passato che la cittă di Jass era abbrugiata, per accidente, con tutti li nobili monaskrii e chiese del rito greco, et Vultime lettre non ne parlano, forsi non stimando necessario replicare quello. .. 
Di piu si hă di Polonia che, accampatosi Pessercito sotto Jassi, iinsolenza de” soldati accese îl fuogo nelli tetti delle chiese greche, nelle quali_erano ricovrati gi' habitanti et il meglio delli loro havezi:e, p&rche si vedeva difficoltă di pre- servare quella cittă e[ castelloj si retird i presidio e moni- tioni, per essere di fede incerta. Bensi 5. M, prese sotto la sua protettione quelli volsero seco andare, fră quali il Metropolita, d'ottima intentione per la Christianită, e, nel marchiare Vessercito al quartiere d'inverno, verso la Polonia, vedutosi alle spalle il nemico, fi questo battuto»l. 

4. Raport bavares din Novembre (Arch. de Stat, K. Sezw. 94817, a, b, ce, fo 109): 
«Polonia. Il gran tempo, che' Re di Poloniă frapose (9) prima di uscire in campagna fecero credere chel suo di- segno non era di far gran male al Turco. 
Tuttavia si dice ch' egli abbia data una battaglia a nimici, 

e quello che fă piu maraviglia e non si pud comprendere 
si € ch' egli andd a cercare i nimici cosi lontano, avendoli 
alla porta; in effetto, i Turchi di Camieniek gli facevano piu 
male che l'Hospodar di Moldavia ed i Tartari, ed hă 
meno guadagnato în cacciar gli uni che gli altri. Caminiek 

     
  

1 Cf., pentru alte izvoare, Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 238-9. 
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sară sempre una spina a' piedi de' Polacchi, ed averebbe 

fatto assai meglio di prenderla che di voler far dichiarare 

VHospodar.> 

5. Raport bavares din Viena, 3 Novembre (ibid, K. Schsw. 

1/10, £ 104 VO): 

«m iibrigen vernehme ich von vertrauten Hand, dass ienes 

was ohnlăngst von gliicklichen Progress der kânigl. pol- 

nischen Waffen anhero notificirt worden ist, sich nicht aller- 

dings also verhaltet: vad werden disse particularia gemscldet, 

dass bereits vor 14 Tagen der Kânig schon widerumb ohn- 

weith der potaischen Grănizen im Ruckmarsch demselben 

auch niemahls ernst gewesen seye, mit denen Tiirckhen vnd 

Tartaren, welche doch iiber 3om Mann nicht starckh ge- 

wesen weren, zue schlagen ; îa er hette viel mrhr durch den 

praecipitanten Marsch îiber 4.000 der Polackhen von denen 

Feindten gefânglich hinden nchmen vnd von den Seinigen 

die Statt Jassi einăscheren lassen ; welches dan die einzige 

Operation des ganzen Veldtzugs gewesen were, So seye auch 

die polnische Infanterie dermassen ruinirt, dass selbe nicht 

iber 1.500 Mann starckh were, indeme es an vivers also ge- 

mangit hette, dass sich der gemeine Knecht des Ross- 

fleisches habe gebrauchen miiessen. Vnd wird dises alles 

denen franzăsischen consiliis attribuiret, durch welche nu- 

mehr all Litiawer zue Sscundirung selbigen Cronintention 

weren verleittet worden ; hette auch eben disser alierchrist- 

lichste Kănig seinen abermahligen Legaten an die mosco- 

vitische Czaaren geschickht, umb alle Mittel anzuwenden, 

damit die getroffene Alianz unfruchtbar gemachet werde.» 

După plecarea Polonilor, Cantemir pare să fi cerut ca Ta: 

tarii săi rămiie în ţară pentru a-l păzi de vre-o năvălire 

răzbunătoare. Raportul din Cracovia, 20 Decembre, cuprinde, 

în adevăr, următoarele (ms. it. citat, f* 472): 

«Risolse detto Naradino unire le proprie truppe ei farle 

passare in Moldavia, per mantenere quella provincia, cosi 

comandatoli dal Can de' Tartari, tanto piu che quel prev: 

cipe V'haveva doimandato, se bene stava questo pronto per    
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prender l'armi et unirsi all! Imperiali ogni volta sii securo non 
esser abandonato 1.» 

În acest an 1687, Imperialii cîştigă o biruință pe cîmpul 
vechii înfringeri de la Mohăcs şi tot odată ei pun mîna pe 
Ardealul întreg. Negocierile începute de demult între ei Şi 
Șerban-Vodă Munteanul trebuiai să iea deci un mers mai 
răpede. În primăvară se asigura că el ar fi primit porunca 
dea ieși cu oastea lui la Belgrad, ca în 16832. Şerban ştiu să 
se răscumpere, şi în curind el căpăta iarăși prietenia atot- 
puternicului Dragoman al Porții, Alexandru Mavrocordat:, 

În legătură cu asemenea vești e ştirea olandesă din 22 
lanuar că toată horda va fi orinduită la Dunăre împotriva 
Tatarilor şi Muscalilor uniţit. Către sfirşitul anului 1687 
Poarta se ocupa serios cu gindui de a face loc în ţerile 
noastre Calmucilor, cari voiaii să se desfacă din ascultarea, 
Țarului și să se alipească la dinsaf, 

1 Ultima parte pare a privi mai curînd pe Şerban-Vodă, despre care se 
zice în scriscarea din Viena, 28 Decembre (fo 472 VO): «Un numero de Tar- 
tari, scorrendu verso la Transilvania, fo batiuto dal prencipe di Valachia, quale 
dice habbi mandato un suo figlio (!) a Possonia per sicurezza di certe truppe 
che domanda per scorcere con quelle nel paese ottomano», 

1 Ms. citat, fo 105 Vo; Constantinopol, 22 Maii: «Cosi la Porta si dice 
ordino questo anno ul principe di Vailacchia Serbano Cantacuseno âi portari a bBelgrado con tutto il suo apparatu,—che dail' anuo della fuga di Vienna non 
S'era musso da Vallacchia; mă si crede che la mussa del sudetto principe di Vallacchia sară per tratare e cercare quelche aggiustemento di pace». 

5 did, fo 145; Constautinopol, 15, 18 şi 24 Septembre: «Il principe Ser- 
bano... si fece amico del Maurogordito, — che Her avanti erauu nemici>, 

4 «Dat den gantschen tartarischeen macht met het leger aen den Donauw gelegen op de Polen ende Moscoviters sonden passen», 
5 Ms. cit. 272 din Bibl. Regală din Miinche i, fo 215; Constantinopol, r-iă 

Decembre: «Quelle lettere... dove gli davamo anco parte del ambasciatore 
di Caimucchi 'Tartari, che all hora era arrivato all Porta con 15 persone, e 
dimandava da Gran-Signore una provincia a nome di molte mille famighe 
calmucche, per poter loro habitare, non olenâv piii stare sotto li christiani 
et esser soggetii alli Moscoviti, suppiicorno di dargli licenza d'intrar nelt 
Ukraine overo uella Moldavia. Gii fă risposto al! hora che non fosse tempo 
e che habbino patienza. Sopra questo proposito hora vien un discorso fatto 
questi giorni în una conversatione di cortegiani, dicendo che li Tartari preco- 
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Cît privește pe Cantemir, el avu numai ciocniri cu pod- 

ghiazuri (în Iunie) și grija carelor cu zaherele, pe care mii 

„de păzitori păgini le întovărășiaii spre Camenița. Ajutind: cu 

hrana această puternică cetate, el se făcea a păstra totuși 

prietenia față de Sobieski, poftindu-l chiar să-i mai vie în 

ţară, dacă-i dă mîna. | 

Aceste afaceri de o însemnătate mică sînt arătate. astfel 

în rapoarte olandese și italiene. 
1. Raport din Cracovia, 7 lunie (ms. It. 195, fe 89): «Una 

partita della nostra cavalleria, scorsa in Valacchia, havendo 

incontrato un' altra de' Tartari, che andava verso Cameniez, 

fi da' nostri disfatta, con morte de 100 nemici e 40 prigioni, 

etun Tartaro fuggito it Jaksi, rappudendo (sic) a quel prencipe 

faisamente che li nostrhkfutono battuti con gran perdita e che 

gl' altri si erano nascosti nelli boschi, che peră detto principe 

spinse altro corpo di gente per distruggere affatto |i nostri, 

mă riusci il contrario, mentre furono battuti con gran mor- 

talită de' nemici, e tră Valtri prigioni furono quattro principali 

Tartari, un' Aga turco et il capitano Lipchy.» 

2. Raport din Constantinopol, 26 Iulie: «Den 18 deses 

seen courier uyt Moldavien aen dit Hoff gecomen met 

tydinge dat de Waivoda van deselve proventie, beneffens 

eeniege Tatars, een goede quantiteyt provisie geluckigh în 

Camieniec soude gebracht hebbe.» 

3. Raport din Viena, 27 lulie (ms. citat, f. 109): «Di Po- 

lonia habbiamo che. saputo il generale del regno lo stacca- 

mento della Valacchia del gran convoglio scortato da 15” 

Tartari e 4" Turchi, prendendo la strada di Cifera (sc), 

S.E,, în fretta unita la cavallaria leggiera, parti verso la selva 

pensi hanno havuto una secreta intelligenza con. li Cosacchi e con li Calmuchi. 

Quella di Cosacchi & svanita, perchă fă scoperta; questa di Caimucchi la vanno 

trattando, e, sebene la Porta sin' hora non hă consentito di voler introdurli nel 

suo dominio, pero, hora che & venuta la noova alla Porta, come la Vallacchia 

s'&' portata alla devotione e suggetiune di Sua Maiestă Cesarea, vorranno, se 

potranno, introdurie in Moldavia, che serviranno per frenu alli christiaui. Pero 

questi sono discorsi che si sonv fatti e penetrati da una casa, dove erano. 
o. 

oficiali del nuovo Gran-Vesiro. Pero non v'& nessun tal segno.> 
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Boccovina, conducendo in gtoppa e sopra carri la fantaria, - con speranza di prevenir il nemico, come faceva il generale Câmpestre con tutta la sua gente e Gran-Generale di Li- tuania ; ma finalmente si seppe che detto gran convoglio fosse 
penetrato il medesimo giorno in Camenicz, remanendosi li Turchi e Tartari ad assicurare la raccolta de' grani, caso che larmi polacche volesse impedirla; et, perchă si teme che dopo li Tartari havesse possuto scorrere nelle viscere del regno, etc.». 

4. Raport din Viena, 3 August (2, $ 113): «Di Polonia si hă che il principe di Valachia fosse stato causa che entrasse il gran soccorso în Cameniz, poiche non avvisă li nostri generali senon quando detto soccorso era entrato. Passo doppo L'essercito polacco, tre leghe de Cameniez, etc.» 5. Raport olandes din 18 August: «Na dat het poolsche leger voor en ontrent Cameniec in Podolien is gecomen, heeft men daervan met aen den Danauw besich om alles wat dvenlyck is by den anderen te brengen, om de voors: stadt te gaen onisetten, en wert geoordeelt dat syn leger behalven de Tartars ontrent dertig duysent mannen sal uytmaecken.» 
6. Raport olandes din 13 Septembre: «De Polen segh men dat weder by Cominiec op de grensan van Moldavien gesien souden syn». 

" 
7. Raport din Cracovia, 27 Septembre (ms. it. citat, f 148): «Il prencipe di: Moldavia continua nella sua sommes- sione verso S. M, volendosi rendere per ogni verso, ma S. M., stante la poca fede di quel paese, non accetta l'offerta, havendogli risposto in ambiguo, cio€ di voler sopra cio tener consiglio de senatori, sendo piă volte stato ingannato da quella gente.» 
8. Raport din Cracovia, 1-ii Novembre (ibid, fo 171): «]l principe di Valacchia assiste a Turchi e Tartari per introdurre il convoglio in Cameniez, ma li nostri g!' hanno peluto (sie?) 

etc.> 

În cursul anului 1687 încă, Împăratul încoronase pe archi- ducele Iosif ca rege al Ungariei. În anuar 1688 se știa la 
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Sibiiii că amindoi Domnii vor trimete soli pentru a felicita 

pe noul vecin!. Trimesul muntean, Antonio Stefani, epis- 

copul catolic de Nicopol, se întorcea în Februar cu mai multe 

scrisori de mulțămiri către stăpînul săi £. 
Relaţiile cu Turcii erai totuşi întreţinute cu dibăcie. Pănă 

şi Apaffy din Ardeal scria în lanuar Porții că el n'a trecut 

de partea Imperialilor 3. În aceiași lună sosia tributul muntean 

cu daruri bogate pentru toată lumea din Constantinopol; 

Şerban căuta să capete cea de-a treia întărire a sa. Aga 

care veni îndată cu vestea Domniei nouă a lui Soliman al 

Illlea primi din partea amînduror Domnilor cît putea să-l 

mulțămească î. 

1 Ms. în, 195,10 195 Vo; Viena. 4 lanuar 1688: «Si hă di Cebinio cheli 

prencipi di Moldavia e Valacchia, dubitando di qualche invasione de'nostri e 

come feudatarii della Transilvania, havevano risoluto incaminare deputati a 

iatere, per rallegrarsi della sua prosperită, con oflerta d'ogni assistenza, et in 

breve si aspetiano în Possonia>. Cf. raportul bavares din aceeiași zi (Arch. de 

Stat din Miinchen, A. Sehz. 11/16, (07 Vo): «Negst deme wird aus besagten 

7-birgen gemeldet, dass von selbigem Abbaffi und dem Wallachischen Wey- 

woda eine Gesandschafft vnterweegs nacher den kayl. Hoffe begriffen seye, 

und dass diser noch imer Instanz mache, damit ihme eine Anzabl teuischen 

Volckhs gegeu seiner Bezahlung iiberlassen werden mâchte, mit dem Verirâsten, 

dass er wider die Porten gutte Dienste thun wolte, vnd khnte» (altă copie, 

fo 9). 
2 Genealogia Cantacuzinilor, p. 246 şi urm. Cf. Socotelile Brașovului, la acest 

an, Apoi Doc. Cantacuzinilor, pp. 3234, 09 IL. 

3 Raport olandes din 2 Februar. 

4 1, Raport din Constantinopol, 12 Ianuar (ms. ît. citat, fo 16): «Dal principe 

Serbano di Vallacchia questi giorni & arrivato il tributo al 'Tesoro, et anco a 

parte al moderno Gran-Signore e nuovo Gran-Vesiro et a tuttili nuovi ministri 

molte borse hă mandato e procura d'ottener la confermatione sempre si fă 

ogni tre anni, e si fă il calcolo che gli costară, col iributo che hă spedito 

adesso, con li particolari gran rigalli, e per la spesa della confermatione, in 

tutto la somma passeră di mille borso, senza fallo», 

2. Raport din Constantinopol, 8 Mart (;3id., 10 19): «Gli Agha che furono 

spediti dalla Pora al principe di “Transilvania e Vallacchia ritornavano ben 

rigallati da questi prencipi, per haver portato la nuova delPessaltatione del 

nuovo Gran-Signore al trono, e raccontano questi che, non solo la Transilvania 

& piena d'esserciti alemani, mă anco la Vallachia si stă in continuo. timore». 

CE. raportul bavares din Viena, 1-iii Februar 1688 (Arch. de Stat din Miinchen, 

A. Seha. 11j16, fo 37 Vo): «Negst deme auch von dannen (Transilvania) 
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Era de alminterea singura politică cu putinţă întrun timp 
cînd începea a se vorbi de pace, și anume de una care ar 
lăsa Împăratului, nu numai Ardealul, ci și amîndouă principa- 
tele dunărene! 

Cit privește Moidova, Polonif nu plecaseră în 1686 fără 
a-și opri toată partea de Miază-Noapte şi Apus, cu Cimpu- 
lungul şi Ținutul Cernăuţului. Dar în cursul anului 1687 se 
făcuse o îmbunare a relaţiilor lui Cantemir, care asculta tot 
mai mult de partida lui Miron Costin, lui «Mironaşco», cun 
i se zicea la Curtea regelui. Paza în cele două stăpiniri po- 
lone se dădu unor ofiţeri moldoveni de obirşie, Davidel, care 
și plecă în curînd cu ai săi, şi Turculeț. Podghiazurile fură 
de acuma înfrînate. Și la începutul lui 1688, Cantemir-Vodă 
trimetea la Rege pe Sava pircălabul de Orheiă, cu o seri. 
soare dulce ca mierea 2. 

În Iunie se vede oarecare mișcare la Dunărea-de jos. Hanul 
vine spre Isaccea, unde trebuia să se unească cu Mustafa. 
Pașa ca să apere granița aceasta de Poloni şi de Muscali. 
La Silistra se puse vn Pașă noi, după recomandația lui iesem 
sati Ieien-Pașa, Cară Mustală 3. Tatarii din Bugeac se ridicară 
pe Prut şi Răut ere borode pe cînd Marele-General al re- 
gatului se coboria spre Camenița £. 

Aici însă nu se ajunse la nimic. Din potrivă, lucruri foarte 

geschrielen wird, dass der newer Grossherr einige Aga an disen, wie auch den 
Fiirsten in Moldaw und der Wallachey abgefertigt habe, deren an- vnd Mit 
bringen aber noch unbekannt seye». 

! V, raportul bavares din Viena, 11 Mart (Arch. de Stat an Miinchen, 
K. Schw. 11[16, 10 73): «Sovil man weitleuffig vernehmen kânte, were die 
Porten entschlossen, das oberhalb Esseckh gelegene Landt Ihro Kayl. Mayt, 
abzutretten, und zugleich ihren auf die Firstenthumbee Sibenbiirgen, Wal- 
lachey und Moldaw habenden Praetensionen zu renunciren, dagegen die Scla- 
vonische und Bosnische Lande der Porten verbleiben sollen; warvon die Zeit 
ein mehres ersfinen wird». 

2 Hurmazaki-Bogdan, UI, p. 156 şi urm, 
3 Rapoarte olandese din 19 lunie şi 28 lulie. În Februar 1689, Paşa din 

Silistra şi ocrotitorul săi periră amindoi, după stăruințile Hanului (raport 
olandes din 21 Februar 1689). 

* Hurmuzaki-Bogdan, UIL, p. 176 şi urm. 
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însemnate se petreceau despre partea 'Ţerii-Romăneşti. In 

Iulie, Şerban-Vodă trimetea la Vicna pe episcopul Stefani, 

împreună cu cițiva boieri. Se pare că după îndemnul lor 

generalul Veterani din Banat luă în August Caransebeş, îna- 

intînd spre Orșova !. La începutul lui Septembre, trupele lui 

eraii acum la podul lui Traian, adecă unde e acum Severinul 2. 

Veterani scria că ţara e gata săl ajute în tot chipul?. 

Dar nu era așa. Șerban întrebuință toate silințile sale 

pentru a face să-i iasă din ţară, trecîndîn Ardeal, generalul 

care venise înnainte de a se fi încheiat un tratat formal, pe 

deplin asigurător, între dinsul și Împărat. Indată după 

aceasta el trimetea pentru acest .scop la Viena pe cei trei 

soli mari, în fruntea cărora era fratele său Iordachi. Pe la 

începutul lui Novembre se afla în Viena că eise găsesc «la 

Brașov», pe cind Turcii, cu candidatul lor pentru coroana 

Ungariei, Emeric Tâkăly, se string la Nicopol. Vestea despre 

moartea lui Șerban nu sosi decît în Decembre, cu zăbavă, 

pentru că o bucată de vreme veştile în străinătate fuseseră 

oprite, ca să se poată întări Domnia cea nouă a lui Brînco- 

veanu. Tot odată sosiai însă, la ro Decembre, și Trimeșşii 

! Doc. Cantacuziniler, p. 324 şi urm.; raport bavares din Viena, 29 August 

(Arch. 'de Sat din Miinchen, 4. Schw., 11/16, fo 241 Vo). 

2 Jbid, f0 254 Vo (16 Septembre): can den Dounaustrom, biss in die 

Gegent der traianischen Brucke», 

3 V. raportul bavares din 26 Septembre (74id,, fo 260): «Die gegen der 

Wallachey und 7biirgen zu marchiren beorderte Regimenter nicht allein den 

Saw-, sondern auch den J)onau-Fluss bereits repassirt seind.., So hat auch der 

General Veterany anhero berichter, dass sich die wallachische Stăndte sehr 

geneigt erscheinen, nicht allein das tiirzkische Joch gănzlich von sich zu legen, 

sondern auch die kayl. Waffen wider die Porten nach allen Krâfften zu 

befărderen>. Cf. raportul din 21 Novembre: «Von dannen (fransilvania) hat 

man auch mit Schreiben vernohmen, dass zwar der General Veterany habe 

mit etlichen tausent Mann in die Wallachey gehen wollen, alss er aber die 

Weege und Sirassen zur Passage hatte recognosciren lassen, weren selbige 

dergestalt inpracticabel erfunden worden, dass solches Vorhabe nothwendig 

habe miissen unterlassen werden, dahero es nun an deme were, dass selbige 

Stăndte anstath der wiirckklichen Einquartirung zue Behuef der kayl. Miliz 

und etwas Sublevation der 7-biirg. Landien ein gewisse Summa Geldts con- 

tribuiren sollen», 
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lui Şerban, cari înțelegeau să-și îndeplinească misiunea, cu toată schimbarea de Domn.!, 
Rapoartele italiene citate sînt următoarele : I. Raportul din Viena, 7 Novembre 1688 (fe 325): «Il Zecheli & verso Nicopoli e con lettere escră (sic) se- ditioni a favore de' Turchi, un corpo de' quelli stava pos- tato a Nicopoli, e qui si attendono alcuni Parenti del prin. cipe di Valacchia, mandati dal medesimo come ambasciatori per qualche aggiustamento, essendv giă arrivati a Corona.» 2. Raportul din Viena, 11 $) Decembre (fe 335 Vo): «Con staffetta să saputa la morte del Principe di Val- lacchia, e dicono che quei popoli habbiano eletto per suo Successore il Brancovan, che era suo nipote e cancelliere della Provincia, molto amato e stimato da; Vallacchi, mă non si să se habbino tenuto il prec edente consiglio de' Turchi nella longa maladia del Cantacuzeno, opure se l'hebbero fatta Velettione per sottoporia alla confermatione della Porta, e 

guiranno îl Viaggio verso questo pa 
nuove instruzioni.» 

3. Raportul din Viena, 12 Octombre = (P 480 Vo): 
«E arrivato Mon. vescovo di Nicopoli e altri Vallachia, che partirono avanti 

bano Cantacuzeno e per strada h 

Decembre] 1639 

inviati di 
la morte del principe Sar. 
anno ricevute le lettere de! aovo principe di Casa Brankivan, nipote di sorella del novo eletto, ad esclusione di suo figlio e de' fratelli, havendo li 

e era cancellario della pro- 
i; et alla sua elettione hă 

principale, che era andato per 
e probabilmente sară confermato 

vincia et informato di tutti gl' affar 
costituito un ministro turco 
esigere il solito tributo, 
dalla Porta. 

ono dirette al Suadagnar tempo, come hannv fatto fin hora per esimersi dalle contribuzioni, 
a Turchi e Tartari.» 

i Doc, Cantacuzinilor, pp. 323-6. 

1143 Vol. XI. 
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:4.. Raportul din Viena, 19 Decembre (f* 343): 

<Alli deputati di Vallachia ci sono dati commissarii per 

udire le propositioni loro.» _ 

5. Raportul din: Viena, 22 Februar 1689: «Due delli inviati 

della Vallachia sono ritornati alla patria 'con il trattato di 

protettione concluso con quel principe, e due sono restati 

qui: sino alla ratificatione, incaricando îl Veterani di assister 

a. quel principe in ogni.sua occorenza». 

_De aici intrăm în Domnia lui Brincoveanu, care a fost 

tratată după aceleași izvoare în Operele Jul Constantin Cau- 

tacuzino Stoluicul şi în Documente privitoare la Constantin 

Brîncoveanu. 

  

  
   



Adause (1 689-93). 

Viena, 12 lunie 1689. 

Dietrichstein către Electorul Palatin. 
..«- Der Waywoda in Waliachey hat sich mit Uberschickung des Tribut und Regalien bey der Portea entschuldiget, dass er sich der kayl. Obediens ergeben miissen, er wolte aber treu bleiben, und habsn die Tiircken die Vestungen so sie darinnen haben, alss Tule [=Kule, Turnu), gegeniiber Nico- poli, Giorgeli gegen Ruschick, woh die Brucken bey der Tonau ist, und Ibrail besezet.... 

Viena, ș Iulie 1689. 
Stoyberer către Electorul de Bavaria Max-Emannel. 

„.» Auss Ober-Ungarn nur dises zu berichten, dass, iauth der in 7biirgen habender Avisen, der wallachische Fiizst auf das Newe den Tribut nacher der Ottomanischen Porten iiber- schickht, und seine ohnlăngst an dera kayl. Hofe alhie ge- wWesene Abgeordnete, weil selbige die limites mandati eg- redirt haben solten, in die Risen zu schlagen befolchen habe... 

Viena, 19 Februar 1690. 
Stoyberer către Max Emanuel. 

„.-„Auss 7biirgen hat man die Nachricht, dass der wallachische Hospodar den Generatn Heyssler. zue sich eingeladen, und diser zu erscheinen die Zaesag gethan habe; alss er aber . albereits în procinctu gewesen, in Begleittung 69 Pferdt dahin. zu gehen, seye die Kundischafit eingeloffzn, wie dass die. 
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Tartaren ihme aufpasseten; dahero er 20 Mann zue recog- 

nosciren aussgeschickht, welzhe zueruckh gebracht, dass der 

Feindt 2om Mann starckh seye, mithin verursacht, das 

er General sich mit der Miliz also gleich gegen die 7bir- 

gischen Grenzen retirirt, und bey mpolgngo logirt habe, 

wolle auch auss diser Begebenheit eine ehabte Verrătherey 

vermuethet werden. Weilen nun das Landt 7biirgen, etc. 

Viena, 29 lunie 1690. 

Stoyberer către Max-limanuel. 

„... Es sind auch einige wallachische Deputirte alhie, ohne dass 

man wissen khan indeme deren Negotiation bestehet, so sich 

doch. mit Negsten ăussern wird.... 

Viena, 4 Maiu 1690. 

Stoyberer către Max-Emanuel. 

(după scris. polonz). Îndessen werea die bey Jassj ver. 

samblt geweste Tiircken mehrern theils wider von einander 

gangen, nachdem sie zuvor den wallachischen Hospodar ge- 

zwungen, eine Quantităt Proviants în Camieneck zu wen- 

dyren (2). von deme aber die Poiăcken 30 Wâgen hinweg 

genohmen, viei der Waliachen caputirt, und den comman- 

direnden Rittmeister”Ssfangen bekommen haben, welcher 

ausgesagt, dass ne Re) noch 500 mit Proviant belaibne 

pacher besagten Camieveck datinirte Wăgen in Bereitschafft 

stundten, auf deren Abfuhr man polnischerseiths ein wacht- 

sambes Auge haltete. 
Viena, 16 lulie 1690. 

Stoyberer către Max-Emanuel. 

„Der jiingst gefânglich anhero gebrachte Wallach solle 

derienige seyn, welcher den General Heyssler in verwichenen 

Jahr, unter dem Praetext, dass er ihme die pactirte Summa 

Geldts ausszahlen wolte, nacher Cronstatt zu kommen per- 

suadirt, selbigen aber în der Nacht denen Tartaren în die 

Hănde zu lifern gesucht hette, welchem Ungliickh er General 

kiimerlich entgangen were...    
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Viena, 11 Mart 1691: 
Stoyberer către Max-Emanuel. 

.„.. Politische Briefe melden von sicherer Nachricht, dass der 
wallachische Hospodar bei Verlierung seines Kopfs eilfertigst 
nacher Constantinopel citirt worden; die Ursach, und der 
fernere Erfolg wird mit der Zeit zu vernehmen seyn.... 

Constantinopol, 28 Septembre 1691. 
„...S'e înteso che il r& di Polonia viene în Moldavia, e non 

si să dove vuole andare. II principe di Moldavia Cantemir 
con gran premura |! hă avvisato în Adrianopoli, da dove 
furono spediti ordini alli Tartari et hanno constituito nuova: 
mente serascher un certo Ghiurgi-Mehmet-Pasciă, cosi detto, 
che debba andar in Isakce e di far hefiram, cio& una însur- 
rectio, colli quali e con li Tartari dovră andare per incon- 
trare li Pollacchi [che, havendo| solamente seco 10 m Co- 
sacchi, haverebbero potuto esterminar in Budziak et li porti 
di mare.... 

Rapoarte din Constantinopol, 22 Octombre şi 16 Novembre 
1691. 

-.. Il Cantemir, principe de Moldavia, diverse volte scrisse et 
assicurd la Porta che non vi sia gran militia di Cosacchi col 
Polacco, di quali temevano in Budziak et in tutti quelii con- 
torni, mă delli Pollacchi non s'haveva da temer, perche 
questo prencipe fece abbrucciar tutti [i fieni e sotterd [i 
fromenti, lasciando come un deserto le parti dove hă dovuto 
passare l'esercito polaccol.... 

Constantinopol, 12 August 1693. 
.... Hoggidi le vie si trovano chiuse e pericolose per la fre- 

quenza delle poste e di passaggieri che vanno al armata. 
Nondimeno habbiamo voluto questa volta anco risigare la 
nostra vita, per esser molto necessario e premuroso questo 
aviso per il ben publico e per la christianită, e perche im- 
porta molto che a tempo lo sappia l'imperatore, gli dobbiamo - 

1 Ms. 277, fo 162 (19 Octombre 1692), despre răspingerea de la Soroca - 
a lui Cantemir și Mustafă-Pașa ; fo 163 (aceiaşi dată), despre întărirea cetăților 
Hotin și Zwaniccz de către Poloni. 
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dire che habbiamo penetrato da sicura parte, che non pud 

fallare, e cosi credetelo, che la Porta diede una particolar in- 

cumbenza al nuovo principe di Moldavia, figlio del quondam 

Duca principe, et il Gran-Vesiro anco avanti la sua partenza 

d'Adrianopoli glilo scrisse, che con ogni studio et attentioni 

procuri quello gli & stato commandato dalla Porta, cio& 

d'intendersi col General Jablonoski di Polonia e di trattar 

la pace di Polachi colla Porta, senza frameschiare l'Impera- 

tore, n& îl Venetiano. A questo fine hă scritto la Porta al 

Han di Tartari, sapendo che questo sia amico del Re di 

Polonia, e l'ambasciatore di Francia diede al sudetto Prin- 

cipe di Moldavia avanti la sua partenza lettere per il Re 

di Polonia, per il sudetto Jablonoski e per lambasciatore 

francese che si trova în Polonia, assicurando quest' ambas- 

ciator francese la Porta che spuntară presto la pace per 

mezzo del General Jablonoski, al quale si dice che il su- 

detto Prencipe habbia spedito una sua persona colle lettere.... 

  

   



ADAUS. 

În ms. 404 al Bibl. Ossoliski din Lemberg, f* 354 V*, se 
află o scrisoare a lui Veterani, din Lipova, 22 Septembre 
1691, adresată către regele Poloniei. El arată următoarele 
păreri cu privire la războiul turcesc: «Moldaviam tuto pos- 
sidebit nemo qui nisi Budzakum sit expugnatus et, licet 
Tartari absint modo, tempus agendi tamen brevitas vix con. 
cedet, eversionem credo». Deci ar fi bine ca regele să iea 
pentru anul viitor măsurile pe care le cere o expediţie în 
Bugeac. 

În ms. 408, fe 77, se cuprind instrucţiile date, la 2 Sep- 
tembre 1691, lui Stanislav Malachowski pentru încheiarea 
unui tratat cu Poarta: ele sînt datate cin castris regiis ad 
fluvium Prut, în Moldavia». 
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MEMORIILE DE REFORME ALE BOIERILOR ROMÎNI 
DIN 1821. 

  

  

 



i, 

In Prefaţa volumului X din colecția Hurmuzaki! am vorbit despre sentimentele de nemulțămise cu starea de lucruri ce dăinuia, de dorinţă a unei nouă orînduiri ce se deșteptaseră în inimile unora dintre boierii munteni, fugari îr Braşov, pe urma tulburărilor greceşti şi romănești de la 1821. S'a arătat acolo câ acești nemulțâmiţi se alcătuiseră în comitet de re- forme, aleseseră un secretarii, pe destoinicul Vilară, Grec care găsia bine să lupte împotriva Grecilor, că ei puseseră în scris un memoriu pe paragrafe și Plănuiseră chiar trimeterea la Petersburg, izvorul alinărilor și fintina mîngiierilor, a unei solii de șeisprezece, rare trebuia să dea și grai celor cu- prinse în acel act de plingere și de rugăminte. 
Plîngerea boierilor şi proiectul lor de reforme se afla în traducere grecească la N. Kretzulescu, care lea dăruit în 1830 Academiei 2, dar aceste acte aii fost cuprinse în volu- mele de Miscelanee, unde nu ştii dacă s'ar putea da de urma lor. Așa încît memoriul nu era cunoscut pănă acum, Şi atîta se putea bănui că el cuprindea cea mai necruțătoare critică a Domniei Străine, în toate urmările ci, adevărate sau închipuite. Întîmplarea m'a făcut să. descopăr, într'o colecţie particulară din Ardeal. E scris într'un caiet de hirtie aspră, de formatul jumătății de coală, şi se întinde pe trei file. Nu e forma definitivă, ci un brulion, o ciornă, căci ia sfirșit sînt Şterse cu condeiul trei puncte, care nu sînt, de sigur, printre cele mai lipsite de interes. 

1 Pp, LXVart; VăxHmI; n a 
- 9 Analele, XI; partea adrajuistrativă; pp..:99; 1102-3. 
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Presupunerile mele de la 1896 se arată pe deplin îndrep- 

tățite. Boierii din comitet luptă cu cea mai mare învierșunare 

împotriva regimului grecesc, şi încep pentru aceasta de la 

cele mai depărtate timpuri ale Grecilor, cari s'au sfâșiat lup- 

tînd între cetăţi, cari aii adus apoi dihonie şi ură între toate 

popoarele ce i-ai primit, cari prin mania lor de intrigă ai 

adus ruperea legii într'o Biserică a Răsăritului şi o Biserică a 

Apusului — ciudată mrturisire într'un act pornit de la nişte 

ortodocși şi menit să ajungă la Petersburg! — şi, la urmă, 

prăbuşirea pentru totdeauna a Împărăției greceşti. Scriitorul, 

om cu ştiinţă istorică, arată apoi cum Grecii fără țară s'aii 

furişat ca Mari-Dragomani în tainele şi încrederea Turcilor, 

cum atuncea ei ai început să pirească pe ai noștri ca tră- 

dători fireşti ai Sultanului, cum aii izbutit în sfirşit să iea 

tronurile noastre, 

Odată ce și-au atins această ţintă nelegitimă, căci între 

noi şi ei n'a fost nici-o legătură sufletească şi nici-o aple- 

care, Voevozii fanarioți ar fi început în chip conscient şi 

sistematic o politică menită a scoate pe Romini din toate 

rosturile şi a întemeia pe pămîntul smuls de la dinşii o 

«Grechie nouă». Pentru aceasta aă suprimat oștirea de ţară, 

aii împiedecat negoţul cu străinătatea, ail dat drumul în ţară 

vinurilor şi rachiurilor străine, aii pus Greci de ai lor în 

capuchehaielicuri, prin care de atunci Rominii nu sau mai 

putut plinge, fiind chinuiţi în voie, «cu uşa închisă», si tot 

aşa în Biserică, în multe boierii, în stringerea veniturilor 

vămiă şi în arendarea totală a <rusumaturilor» Domniei. La 

aceste păcate s'a adaus prădăciunea din acest an 1821, 

aruncarea în pribegie pe vreme de iarnă a fainiliilor boiereşti 

şi prădarea întinsă a întregului lor avut. 

Boierii tineri din Brașov nu se folosesc însă de acest prilej 

pentru a cere Turcilor îndreptarea întregii stări de lucruri 

şi nu se inspiră pentru aceasta de sentimente iubitoare 

pentru întregul popor în numele căruia vorbiaii. Nu, ci ei 

se îndreaptă, în chip trădător, către Ruși şi vorbesc protec- 

torilor creștini o limbă cu desăvirșire oligarhică. 

Ei nu mai vreai Domnia Grecilor, dar nicio altă Domnie. 

IE    



MEMORIILE DE REFORME ALE BOIERILOR ROMINI DIN 1821 189 

Aceasta o spuneai explicit într'un punct din urmă, în care-şi arătau dorința de a cirmui prin dovă Divane locale, de boieri mari, Țara-Romănească, din București, şi Oltenia, din Craiova. Ștergind acest punct, care li se va fi părut prea deslușit, prea indrăzaeţ, ei nu pomenesc nicăiri în restul actului Domnia prin pămînteni pe care întîmplările de la 1822 erai să ov aducă la viață. 

Puterea va fi deci a boierilor, numai a boierilor. Însă a 
boierilor 24 cinuri, nu a mazililor, şi a boierilor de ţară, nici măcar a celor ce stăteai de mult în țară şi-şi luaseră neveste pămîntence. Ei nu vor avea numai stăpinirea întreagă, ci şi toate drepturile care se adunaseră pe încetul în minile lor: vor păstra, ei și văduvele lor, scutelnicii, vor rămînea cu poslușnicii, vor primi darurile de sare, pe care vor putea-o şi vinde, Dar atita nu e de ajuns, odată ce este vorba de reforme: vinăriciul, care-i Supăra, va fi înlocuit prin pogo- nărit, şi boierimea nu va fi supusă la nici-un fel de dijmă,— scutire pe care şi Moldovenii o cerură și o căpătară de la loan Sandu Sturza Voevod.!. “Toate veniturile Statului vor fi date în arendă, și boierii mari le vor putea dobiîndi pentru 

a le trece apoi, în bucăţi, altora, Turcii nu vor mai putea cere ajutoare în natură, cu drepturi asupra lor. Ei vor da înnapoi raielele în folosul moșieriior. Vinul şi rachiul străin nu Vor putea intra nici de transit, pentru a nu dăuna vîn- zarea produsului viilor şi velnițelor boiereşti. Hotarele se vor deschide pentru ieșirea vitelor și grînelor. Se va îngădui lucrul minelor, şi se va ajuta întemeiarea de fabrici. 
Prin noua sa cunoştinţă a lucrurilor europene, boierimea începea și supt raportul economic să prindă aripi. 
Grecii vor fi goniţi din clerul înnalt și din conducerea mănăstirilor. Îndreptarea în acest domeniu se va mărgeni, de aitfel, numai la închiderea episcopiilor în venitul patrafirului şi în ajutorul de hrană, Și egumenii vor fi îngustaţi într'o leafă, ca și slujbașii mănăstireşti de pe lingă dînşii. Averea 

cealaltă se va stringe de siconomi mireni>, oameni cu ga- 

" Uricariul, LL, ed. a 2-a, p. 199 și urm, 
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ranții, cari să împartă veniturile între Locurile Sfinte, dacă 

mănăstirea va fi cumva înc/hznată, şi între nevoile zilnice de 

reparație saii pomenile pe care de sigur le-ai dorit ctitorii. 

Cite ceva se prevede în folosul negustorilor. Nu vor fi 

egustoă străini privilegiați, ci toţi vor trebui sa între în 

acea Companie ce se va înjgheba pentru negustorii de ţară. 

Același lucru şi pentru meșteni, cari vor trebui sâ intre în 

breslele, în esnafurile, croite după moda constantinopoli- 

tană, ale localnicilor. 

Fireşte, foarte puţini grijă pentru ţerani. Ei vor fi cruțaţi 

de anumite «răspunderi» către Domnie. Sistemul împărţirii 

sumei de. bir ce se arunca asupra unui sat intreg, între mai 

multe /uZe, unităţi fiscale, va fi părăsit, şi fiecare sătean va 

fi împus personal şi de-a dreptul, împărțindu-se pentru aceasta 

locuitorii rurală în trei categorii. Pentru această «uşurare» 

ei vor trebui însă să dea boierilor, nu douăsprezece zile de 

lucru, ca pănă atunci, ci douăzeci și patru, şi anume acestea 

se vor socoti, nu pe capii de familie, ci pe orice lucrător 

de pămint, 

Dacă se asamănă această dorinţă cu acelea pe care tot 

boierii munteni le arătaseră în 17911, nu se va vedea de 

sigur nici-un progres, nici-o învălțare a idealului politic, nici-o 

îmblinzire a inimilor. 

«La prea-puternica, pravoslavnica și prea-slăvita Înpărăţie 

a toatei Rosii, prea-milostiva apărătoare a tot neamului 

creştinesc, iar nai vârtos a peamului nostru, licuitorilor 

Dachii, acum după ce ne-ai covărşit creştetul nevoile, scăr- 

bele şi desăvărşit[a] obştească pustiire, năzuim cu mare cre- 

dință noi, ticăloşii şi dăznădăjduiţii, innălțind jalnicile noastre 

strigări cu suspinuri din adăncul inimii şi, într'această vreme 

cănd, din dumnezeiasca Pronie ni s'au deschis uşile ascul- 

tării, aşternănă la pămănt genuchile noastre înnaintea stră- 

lucitului înpărătesc Scaun al marelui și prea-puternicului 

monarhu, cu izvorde lacrămi cerem milostivire, mântuire și 

dreptate, arătănd cu mare jale tot adevărul, dintru început 

1 V. Convorbirile literare pe 1901, p. 1126 şi urm. 
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de unde ai izvorăt scăderea ființii noastre, necurmatele şi 
nepovestitele jafuri, şi acum cea de sâvărşit prăpădeniie, cu' 
hotărăre ca si stingă de tot neamul nostru și să rămăe: 
streinul şi vrăjmaşul neam moștenitor averilor şi patrii 
noastre, schimbăndui şi numirea, ca să nu să mai pome- 
nească nică urma moştenirii şi ființei noastre. Neamul gre- 
cesc, căt au fost de turburător, răzvrătitor și vătămător, 
atăt celor ce din nenorocire ai avut vreo politicească închi- 
nare sai adunare cu dănșii, căt şi chiiar loruș, îstoriile pe 
larg cu deslușire îndestulată ne arată. Intriga grecească ai 
cutezat mai întâi a ridica într'atătea rănduri razboiii asupra 
Bisericii lui H[risto)s, ce ai răscumpărat-o cu scump săngele 
săi, şi asupra propovedauirii Sfinţilor Apostoli, cu atătea. 
eresuri ce după vremi au născocit, înşălănd duhovniceasca 
turmă, carii Apostoli, cu multe primejdii şi trude de oste- 
neli, ai adunat-o den bezna întunerecului necunoştinții, In- 
triga grecească “ai dat pricină de sai dezghinat în „cea 
după urmă și toată agonisita apostolească, adecă întregi. 
mea pravoslavnicii Bisericii noastre, căci, de unde era numai 
una şi un trup, sai despărțit, de ai rămas pănă în veacul 
de acum doao, numindu-să una a Răsăritului şi alta a Apu. 
sului. Tot acest neam îndărătnie şi trufaș, depărtând cu 
totul din inimile lor frica lui Dumn[ejzei și inbirea de frați, 
pentru spurcata filaftie (szc), mindrie şi nelegiuita lăcomie, 
aii răzvrătit şi armoniia celor politiceşti, şi, ca să nu întăm- 
pine cei în putere vre o zăticnire la relele lor cușetări, în- 
preunănd oblăduirea bisericească cu oblăduirea politicească, * 
făcăndu-să adecă patriiarşi Țarigradului fii Înpăraţiior, ati 
adus dreptatea și starea supușilor în voința celor puternici, 
apoi şi cei puternici unul pe altul ai răsturnat şi ai zdro. 
bit, încăt nu li s'ai cunoscut nici urma. Şi la atăta slăbi. 
cune ati adus toată sistima politicească, încăt au şi surpat 
cu totul înpărăţiia lor și din depărtare dumn[ejzeiască . aii 
căzut grumazul lor cel măndru şi învărtoșat în robiia jugu.-. 
lui de her, s'a pierdut şi luminarea învățăturilor, și, lipsin- 
du-să de tot părlejul ce lear fi putut sluji la relele lor nă- 
răviri, le-ai rămas robiia ca o povață de înfrănare şi de. 
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astămpărare. Cel ce va ceti istoriia, văzănd cele după vremi 

întămpiate la Înpărăţiia lor, negreşit că să via] cutremura, 

pentru că şi cerul și pămăntul aii arătat la acele vremi 

multe și groaznice semne, scărbindu-se de sălbaticile şi ne- 

cuvioasele lor fapte și însemnăndule mai nainte căderea și 

zdrobirea ce era să le vie, cu toate că răotatea, înpietrin- 

du-le inima, nu i-aii lăsat să să deștepte şi să înțeleagă. În 

cursul de căteva veacuri, dobăndind lumini de învăţătură 

din Evropa, aii arătat de multe ori în faptă că firescul lor 

nărav încă nu saii stins de tot, ci îl hrănesc aţăţat, căte 

puţin, în inimile lor, adăstănd vreme îndemănată ca să dea 

văpaie răotăţilor de față. Adevărul acestui cuvănt poate 

să-l adev[ejreze și alte țări streine pă unde ai ajuns acest 

neam, că şi acold n'aii petrecut cu astămpărare şi fără in- 

trigă, iar mai vărtos în Țarigrad, la Scaunul Împărății 

Othomanicești, nu este nimeni să nu aibă această deplină 

știință că necurmatele ior intrigi aii făcut nenumărate ames- 

tecături și turburări pănă la înpărățiile streine, cu toate că 

ascuţitul săbii pă mulți dintr'ănșii aă măncat, iar de năra- 

vul lor nu i-ai putut dezbăra. 

Patria noastră Valahiia s'au supus la Înpărăţiia Othoma- 

nicească la leat —, cu legături în scris, să răspunză pe tot 

anul suma de bani ce sai legat, drept semn de supunere 

tocmită, şi să uu aibă Poarta Othomanicească nici-un fel de 

amestec în pămăntul nostru, cătuş de puţin, ci să să stă- 

pănească țara de Domni pământeni, cu toate obiceiurile ce 

au avut, pă deplin. Dar această tirană înpărăţie și vrăjmașă 

neamului creştinesc, nebăgănd în seamă cinstea legăturilor 

sale, de multe ori s'ai pornit ca să ne aducă în jugul robii; 

însă țara, fiind în bună stare și avăndu oareşcare putere de 

oaste pămănteană, sai tot apărat din vreme in vreme, cu 

toate că săibatica tiranie aă călcat hotarul țării, ce era ja- 

m[ăltate apa Dunării, şi ai făcut și trei cetăți pă pămăntul 

nostru: Brăila, Giurgiul și Turnul, și, într'armăndu-le cu oaste 

turcească şi artilerii, așezănd într'ănsele lăcuitori de familii 

turcești, şi întărind acolă veânică oblăduire turcească, atăt 

politicească, căt și a legii lor, cu geamii, neamul grecesc, 

  

   



MEMORIILE DE REFORME AL BOIERILOR ROMÎNI DIN 1821. 193 

cu care neamul nostru nu avea nici-un fel de înclinare san adunare, izbutind căte puţin la duburile turcești, aă aguns în irebi mari politiceşti ale Scaunului Sultanului turcesc, fă. căndu-să dragomani ai Porții. Toată lumea. ştie în cătă slavă Şi putere este un dragoman al Porții, și, iscăndu-să Grecii cu. duhurile tiranilor, ca să-ş poată săvărşi ale lor înteresuri, în cele duplă] urmă le-ai şi săvărșit întocmai dup[ă] al lor cu. get şi dorinţă, şi, cu zavistiile lor dăndu Porții să înțeleagă că neamul nostru nu este credintos, au înduplecaț.v de au stricat legătura veche, să nu să mai facă adecă Domni pă- mănteni, ci să să facă Domni streini, din namul grecesc, La leat —, lâcăndu-să ce] d'intăi Domnu grec în țara noastră, trei lucruri îndată ai pus în lucrare, ca să strice de tot elef. teriia neamului romănese şi să-l supue Supt jugul robii; adecă: milițiia pămăntului, ce era cu armele în mănă pentru. paza și strejuirea țărei, de tot au stricat-o, capech+haelile greci în Țarigrad au rânduit în Jocul: celor Pămănteni, şi slobodui negoț al ţării de tot l-ai tăiat a.nu trece peste graniţe, fără numaţ prin voinţa Domnilor, pentru al lor folos. Tot în zilile Domnilor greci cei d'intăiă Turcii dia serhaturile Brailii, Giurgiului şi Turnului, întinziodu-să în Pămăntul țării, aă coprinsu multe moşii boiereşti şi mănăs- tireşti, cu sate întregi de lăcuitori Pământeni, dezghinăndu-i din trupul țării şi făcăndu-i raiă, supuși la acele serhaturi,, și cu aceasta S'ai izvodit alte doao lucruri rele şi văt[ă)- mătoare obștii Țării-Romneşti : una, că Turcii oricănd vo- esc să preumblă prin fară, făcându multe răotăți și luîri în silă de orice, și, alta, că hoţii ce să izvodesc în tară, la aceste raele turceşti îş găsesc Scăparea, întovăroşindu-să încă de multe ori şi cu Turci în fapte de hoţii. Şi cu acest chip ce s'a zis mai sus nevinovatul norod al țării aceștiia, pierzăndu-ş de tot elefteriia, au căzut Supt jugul oblăduirii neamului strein grecesc celui nesăţios şi îndărătnic, și, ajun-: găud robi la robii Porții, nu numai că am pătimit groaznice și necontenite jafuri şi Stingeri caselor Și averilor noastre, ci încă ne-ai îngrădit şi toate canarurile (sc) prin care am fi Putut alerga cu jăluiri spre aflarea ajutorului și măngăerii, 
1143. Vol. XI, 

13   
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prin aşăzarea adecă ce au făcut ei de capichehaeie greci, atăr 

la toate serhaturile turcești, căte sănt pe amăndoao mărgi- 

nile Dunării, căt şi în Țarigrad, lăngă Devletul turcesc, și 

prin rudele lor de acold, cum şi prin ministrii Porții, pe 

carii în îndestul a cuprins-o din jafurile ce lua din țară, și 

îi avea uniţi la toate voințile lor, şi cn însoţire de Greci 

cu pământence, prin puternicile mijlociri ale Domnilor, şi ct 

întemeere de tot felul de averi, acareturi şi moşii ce dc. 

băndea în' silnicie, cugeta cu vreme să surpe din ţara lor 

pă toți pămănteni, şi să rămăie ei desăvărşit stăpăni pă- 

măntalui ţării, numindu-o Noao Grechie. Care această a lor 

vrăjmaşă cugetare veacul acest de acum aă arătat-o în faptă, 

nu sau mulțămit numai cu atăt, ci, ca să-ş acopere urmele 

şi să s[ă] arate că ei sânt credinGoşi ai Porții, de multe ori 

cu chipurile lor cele răzvrătitoar2 aii adus pe Poarta otho- 

manicească la bănueli şi turburări asupra nevinovatului no: 

rod al ţării, osebit că dobăndiseră însuși ei depiină putere 

să pedepsească cu rădicarea vieţii şi averii pă oricine din 

pămănteni înteresurile lor ar fi cerut de trebuinţă săl învi- 

novăţească : unul ca. acela ticălos pămăntean judecata nu 

avea, vina nu sâ cerceta, ci îndată Domnul făcea arătare 

pentru dănsul. oricum ar fi voit, Sultanul îi hotără vina 

lui şi da porunca să-l omoare. Poarta Othomanicească, şi 

de înțelegea răotăţile ce să urmă de Greci în țara noastră, 

dar, avăndu-ne ca pe nişte gheauri, socotea că este cu 

voinţă şi de mare trebuință căt de tare să fim înpilați supt 

jugul tiranii, şi ministrii cei de lăngă Sultanul, îndestulăn- 

du-să apururea de bani ce lua de I[a] Domnii greci, toate 

ale lor le făcea bune şi drepte, numai ca să urmeze acest 

negoț ce făcea cu dănşii, spre sărăciia şi stingerea neamului 

nostru. 

Proniia dumn[ejzeiască însă nu s'aii depărtat cu totul um- 

brirea sa de asupra aceştii nevinovate ţări, ci, grăind ia pra: 

voslavnica şi milostiva inimă a prea-puteraicii Înpărăţii Ru. 

seşti, ai aduso la filotimiia siavii sale, de ati iuat supt a 

sa puternică protecţie aceste doao pravosiavnice şi mult pă- 

timaşe ţări, Moldaviia şi Valahiia, încă diu zilite prea-marii,    
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prea-slăvitei şi prea-fericitei nebiruitei Înpărătesii Ecaterinei a 2, ce ai fost prea-dornică mumă a tuturor pravoslavnici- lor creştini (de I[a] al căriia prea-puternică braţu încă și acum vrăjmașul creștinătății simte ranile în [spinare], întă- rind odihna, privileghiurile şi toate obiceiurile lor, cu legă- tura ce au tăcut la Cainargic, în i 1774, cu Poarta Otho- manicească. Dar această legătură ai tras-o Grecii numai spre al lor folos, şi prin acelaș al lor negoț ce făcea cu ministrii 
Porții, mai vărtos îndoindu-l din căt ai fost, iar noi ticălo- şii lăcuitori ai acestor doao țări mai cu asupră am fost prădaţi și în multe chipuri jăfuiţi, înbogăţindu-să cu toții din nevinovatul sănge al norodului şi îndestulănd și pe cei din Țarigrad pentru ale lor interesuri, De multe ori pravoslav- nica Înpărăţie Rosească, fiiotimisindu-să asupra protecții sale . şi asupra slavii Măririi Sale, cu armele în mănă și cu văr. 
sare de sănge ale nebiruitelor sale oştiri, s'a nevoit de ai întărit ale legăturii din Cainargic cu alte legături în urmă, încă şi cu oareşcare adaos, numai ca să întemeeze nebăn- tuirea și liniştita petrecere cu toată dreptatea a norodului acestor doao ţări. Dar duhul cel neastămpărat şi hrăpitor al Grecilor toate aceste osteneli le-ai arătat zadarnice, 
pentru că ei şi mai cu asupra au arătat tiranie asupra 
noastră, cumpărănd Domniile de la Poarta Othomani- 
cească cu mari şi groaznice sume de bani, şi pe noi de 
tot ne-ai înpilat voinţelor lor, şi în multe chipuri ne-ai 
prădat, pănă și cinurile şi mansupurile toate ce să da mai nainte dup[ă] cuviință şi după vrednicii în slujbe cre- dintoase ale țării, le vindea toate pe bani pănă la cel mai 
mic. 

Anul acesta 1821 am socotit că v[a] fi epohi a lor, adecă Vremea cea îndemănatică spre Săvărșirea celor ce să vede 
că din vechime ai cugetat neastămpăratul lor duh : făcură o 
epohi de tot urătă, şi lui Dumn(ejzei și tut[u]ror neamurilor, 
de ai răsunat în toată Evropa. Dar, încă pănă a nu să în-, 
temeia bine în nădejdile lor spre săvărşirea lucrurilor celor mari ce au izvodit în găndul lor, să aţăţa această epohi din 
Mihai-Vodă Suţul, Domnul Moldavii, la Fevruarie trecut:  
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înnălțară simia! neamului lor, zugrăvind într'ănsa închipuirea 

lui finix, ca să arate că cu menire Gudată aleargă spre în- 

vierea neam[ullui lor, şi începură, nu de Ila] Dumn(ejzei, de 

unde își faci începerile pănă şi limbile cele păgăne, ce din fapte 

nelegiuite, dup[ă] năravul lor, şi numai în doao luni fără 

nici-o milostivire goliră toată obştea norodului acestor doao 

țări de toată averea, de dobitoace şi de toată hrana lor, 

răsipind cu multă jale pe fii patrii în ţări streine, pe vreme 

de iarnă, cu copii mici, cu mare lipsă și cu toată ticăloşiia, 

încăt mulți ş'ai primejduit şi viiaţa din măinile acestor ră- 

prasnici tălhari și din iuţimea vremii în care li s'au întăm- 

plat fuga, năpustindu-şi casile cu tot ce ai avut. Nu sai 

sfiit. nică de dumn[ejzeeştile lăcașuri, a nu le despuia de 

sfintele odoară, arginturi de I[a] sfintele icoane, scule şi, cu 

un cuvănt, toată averea ; luînd şi sume de bani cu mare sil- 

niciie, atăt de [a] ţărani, cu nume de bir, pă căt ai putut 

rupe, căt și de [a] toată tagma preoțască şi igumeni mă- 

nfăjstirilor, ca să-i cheltuiască în săvărșirea scoposului lor 

cel mare, ce era însemnat în simiia lor. Din tot felul de do- 

bitoace şi zahlejrele ai rădicat cu cărdurile, de ai văndut 

peste graniță. Şi sai făcut pricină a întra şi oștile turceşti 

în ţară, spre izgonirea lor; care oștiri şi acum stai pe loc, 

cu nesuferite supărări cătră ticăloşii lăcuitori. Aceasta este 

jalnica stare în care ai adus ţara nvastră cu nepovestită 

sălbăticie vrăjmași şi nemitostivii Greci, aceasta este răsplă- 

tirea ce ai făcut patrii noastre, care în sumă: de atăţea ani 

i-ati hrănit şi i-au înbogăţit cu săngele ticăloşilor lăcuitori. 

Poate că ţările streine nu vor fi luat deplină ştiinţă de pa- 

timile noastre ce am cercat în zilile Domnilor de acest neam 

vrăşmaș şi nesăţios, saii, de şi vor fi auzit, nu vor fi crezut ; iar 

acum, în această înfricoşată epohi, credem fără de îndoială 

că să vor fi îndestulat toată lumea de adevăr, căci ţara noas- 

tră să află în vederea tut[ujror de tot prădată și golită, de 

nu-ș va putea veni în stare mulţi ani. 

Dar noi, avăndu-ne toată nădejdea la mila marelui Dum- 

1 Soruei Ş i X-nmeta, semnele, steagurile. 
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nlejzei, celui ce zd|rjobeşte cursele vrăjmașilor, şi la fireasca 
dreptate și nemărginita milostivire a marelui monarh a Rosii, 
puternicului protector al ticăloasii patrii noastre, credem 
fără de îndoială că nu vom fi trecuți cu vederea și năpăstuiți 
într'această mare ticăloşie, ci această epohi a scărbelor celor 
cumplite şi a deznădăjduirii să v[a] preface în epohi de 
deplină şi statornică bucurie, rădicăndu-să din mijloc toate 
hearăle sălbatice ce în diiastimă de atățea ani ne-au supt 
săngile, și acum ne-ai adus peirea cea de săvărşit, depăr- 
tăndu-să cu totul de acum înnainte în veci toţi Grecii, pănă 
şi cei ce să află însoțăți cu pămăntence, de toată politi- 
ceasca slujbă în ţara noastră, pănă la cea mai mică, ca nu 
cumvaş dup|ă] vremi, cu neastămpărarea duh[ujrilor lor şi 
cu fireştile lor intrige şi lăcomii, să ne depărteze şi să ne 
lipsească de păinea noastră. 

De aceia, așternăndu-ne la pămănt genuchile noastre, cu 
izvor de lacrămi ne rugăm milostivirii prea-puternicii Înpă- 
rății Roseşti să-ș aducă aminte de ticăloasa noastră patrie 
şi de acest nevinovaţ nărodii, pe carele acea prea-norocită, 
piea-puternică, prea-fericită și pururea pomenită înpărătească 
maica creștinilor, sfârămănd capul sălbaticului şi veninatului 
balaur, aii binevoit de lau pus supt adăpostirea aripilor ro- 
sești, și în urmă dup[ă] vremi sai mai vărsat atăta sănge 
ale nebiruitelor oştiri ale Rosii, numai ca să aducă norocirea 
şi temeinica bună petrecere într'această ţară. Să nu să în- 
dure de noi, toată plinirea pămăntenilor, ce alergăm cu mare 
nădejde la această tare sprijlijnire, ci, căutănd cu ochiul cel 
milostiv la suspinurile şi jalnicile glasuri ce din adăncul 
inimii înnalță toată obștea, să nevoiască a ne asculta și a 
ne întări cu statornicie vetnică aceste drepte cereri ale 
noastre, ce cu toţii de obşte am socotit, am chipzuit şi am 
găsit că sănt folositoare la o dreaptă și lină oblăduire; 
pria care să poate aduce norocirea şi buna petrecere în 
tot pământul nostru, cu mulţămirea şi priimirea a toată 
obştea : 

1. Să să întemeeze de acum înnainte iarăși hotarul cel 
vechii al țării noastre de spre ara Turcască, adecă gu.  
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m[ăjate apa Dunării să fie nestrăm(ultat și vetnici hotar 

despărțitor între Țara-Rum(ălniască și între Ţara Turtască, 

slobozindu-să toate moșiile boerești și măn[ălstireşti, înpreună 

și cu toţi creştinii ce să află lăcuind pe acel pămănt, fără 

osebire. lar Turcii păzitori cetăților şi familiile turceşti cu 

ale lor drepte lucruri să treacă peste Dunăre, în Ţara Tur- 

cească, rămăind și acele cetăți, Brăila, Giurgovul şi Turnul, 

întregi şi nevătămate în stăpănirea ţării noastre, —- fiindcă nu 

cu cheltuiala din hazneaoa Înpărăţii Othomanicești s'aii zidit, 

ci cu sudorile și ostenelile Ţării-Rumănești cu mare siluire 

și S'aui zidit și de multe ori s'ati pref|ajcut şi din vreme în 

vreme s'aii dres şi cu tot felul de zahfejrele s'ai umplut 
din ţară. 

.2. Cerem pre deplin, în puterea legăturilor trataturilor ce 

Sau făcut la Cainargic în |! 1774, ca să avem toate acele 

folosințe de care ne înpărtăşam în vremea Înpărat[ujui Otho- 

manicesc Sultan Mehmet alpatrulea!, la leat 1641, cănd în 

Valahiia domnea Matei-Vodă Basaraba, adecă pănă a nu 

intra patriia noastră supt gugul oblăduirii Grecilor, şi să nu 

fie îndatorită ţara la multă răspundere, nici măcar la cel 

mai mic și puţin lucru, cu nici-un fel de pricină, fără numai 

la ceia ce |să] coprinde în legăturile cele vechi ale țării. 

3. Negoţul să ne fie slobod, adecă din tot venitul ce ago- 

nisim din pămăntul nostru, şi din dobitoacele noastre, şi 

din alte mijloace de lucruri ce ne-am putea îndemăna, să 

nu fim popriţi de nimeni a scoate peste granițe, în orice 

parte vom putea găsi folosul alişverișului nostru, — ca cu acest 

mijloc să s[ă] poată -aj|ultora patriia noastră şi a veni în stare 

bună, dup[ă] cum să urmează la toate ţările, de chivenisesc 

şi să folosesc prin mijlocirea slobodului negoţu. 

4. Să putem deschide fabrice de orice fel de meşteşug şi 

să le neguțătorim cu cele ce vor eşi din lucrarea lor. 

5. Să deschidem căte metela (sie=—metale) va da pămăntul 

nostru, să le lucrăm și să să folosească ţara priu negoţul lor 

slobod. 

6. Dregătoriile cele după cuviinţă ale oblăduirii ţării și stă- 

A Coutusie cu Mohammed a] II-lea.     
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rile de orice treaptă să s[ă) dea pămăntenilor, iar Grecii 
cei sălășluitori în ţară prin cuvăntul că să află cv pămăn- 
ience, să nu aibă înpărtăşire de privileghiurile ce să cuvin 
pământenilor, și cu un cuvănt să n[u] fie priimiți în veci la 
nici-un fel de dregătorie politicească, măcar căt de mică, 
nici să aibă privileghiurile ce să cuvin celor ce au dregătorii 
ş: cinuri. 

7. Cinurile să le dobăndească fieşcare pământean dup[ă] 
credintoase slujbe şi vrednicii cu care să vor arăta, cărora 
să li să canonisească şi privileghiu! scut(elnijcilor ce dintru 
început Lai avut. Iar boerii greci dupiă] tot cuvăntul drept 
să n[u] fe înpărtășiți nici din acest privieghiu a] scut(elni)- 
cilor, căci nu în har sai fără de cuvănt aii dobândit pămăn- 
tenii din vechime privileghiul de scut[elnijii, ci căci era de- 
săvârşit stăpănitori de ocini de moșie, cu toţi lăcuitorii dup[ă] 
Jănseie, şi, slobozindu-i din acea robie, ca să fie dajnici ai 
Vistierii ţării, ca un chip de răsplătire aceştii pagube și pentru 
iubirea de oameni căci i-aă slobozit, li sai dat acest privi- 
ieghiu să aibă scu![elnijcă. 

8. Posluş(ni]ci din vechime ai avut pămănteni pe ][a] moșii, 
ca nişte lucrători de cele trebuintoase caselor boierești, din 
pricină că întămpină trebuințele lăcuitorilor cu cele ce le 
sânt de hrană, adecă jocuri de semăn[ăjturi, livezi de fănu, 
izlazuri plenjru păşunat vitele, lemne de foc şi făcutul na- 
mestiilor lor, şi altele trebuin&nase, şi, acest privileghiă fiind 
al pămăntenilor, streinii nu ai a să înpărtăşi de dănsul cătuși 
de puțin. | 

9. Toată tagma boierească, adecă căţi sănt cinstiți cu 
cinuri, şi căți” să vor mai cinsti dup[ă] vremi, dup[ă| credin- 
coase și vrednicile lor slujbe, păn la cel mai mic cinu, să 
fie scutiți de vamă, dijmărit, oierit, pogonărit, tutunărit şi, 
orice alt rusumat, drept bucâteie lor; să n|u] să supere, dup[ă] 
cum ai fost din vechime, asemenea să fie scutite și văd[uj- 
vile î copii răposaților ce au slujit şi sau cinstit cu cinuri, 
avind şi jum[ătate scutjelnijci din suma ce aii avut mortul, 
dupță| cinu! săă, dup[4] vechiu! obiceiă.. N 

10. Siujba vinărit[ujlui să lipsească cu totul, fiindcă I[a] 
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această slujbă multe chipuri de nedreptăţi s'aă urmat, iar 
mai vărtos cu măsurătorile cele strâmbe şi cu alte multe 
nesuferite supărări ce făcea tacsildari şi slujbaşii vinăriceri, 
cum şi dregătorii judeţelor. trecănd cu vederea jafurile, şi 
cu nici-un fel de chipii n'a stătut putință să slă] facă în- 
dreptare şi să si păzească dreptatea. De aceia de trebuinţă 
este să s[ă| şteargă de tot această slujbă dintre rusumaturile 
țării, şi în locul vinăritului să să] aşaze pogonărit, adecă 
măsurăndu-să toate viile ţării în pogoane; însă ale celor ce 
nu ai privileghiu de scuteală, să să canonisească un preţu 
hotărât, căte căt ati să plătească stăpânii viilor de fieșcare 
pogon cu rodi într'ănsul. 

11. Ponturile vămii, şi mai vărtos tarifa, să s[a] indrepteze 
pă căt să via] putea mai cu desluşire și cu dreptate, spre 
folosul ţării, fiind multe din ponturi intunecoase, din care să 
dă pricini de asupriri, năpăstuiri şi de nccurmate jud[e]căţi, 
să zăticnește şi folosul negoțului şi al țării. De aceia să s(ă] 
puie toată silinţa ca să să] alcătuiască ponturi desluşite şi 
cu dreptate, de vreme ce acest rusomat este din cele mai 
intăi ale ţării, şi, dup[ă] cum este ştiut că toate ţările 
cu vămile să folosesc, însă oameni streini să n[u] să orăn- 
duiască nici de cum, ci numai pământeni, incă şi pămănteni 
să fie popriţi a nun să întovărăși cu oameni streini la această 
slujbă. 

12. Rusumaturile ţării, adecă vămile, ocnile, dijmăritul, 
oieritul, pogonăritul şi orice ait rusumat strigăndu-să la cochii 
vechi, spre vănzare, să s[ă] dea la boierii pământeni, şi aceia, 
făcănd al doilea vănzare, duplă] obiceiă, să fie datori a le 
da iarăşi ia pămănteni, iar la streini nici de cum, nici odi- 
nioară, c1 nici-un fel de pricinuite să nu să dea. 

13. Vinurile și rachiurile din Țara Turcească să fie po- 
prite a au întra nici de cum în Țara-Rumănească, ra să să] 
treacă vinul şi rachiul ţării, pentru că Domnii greci şi această 
pagubă făcea ţării, dăndu voie vinului şi rachiului streinu 
de întra în țara noastră şi scădea preţul celui de pămănt, sai 

răm[ă]nea nevăndut ; nici să fie slobod vinul şi rachiul streinu 
să treacă păn Țara-Romănească, cu cuvănt că-l duce în altă 
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țară, fiindcă de multe ori, cu această pricinuire că-l duc aiurea, lati văndut aici în ţară. 
I4. Sarea ce ese din ocnele ţării şi să vinde în Țara Tur- cească, de vreme ce să pagubește Vistieriia de căştigul ce avea din rusumatul vinăricului, care rusumat S'ai horărăt să lipsească cu totul, să s[ă] hotărască a să vinde peste Du- năre ocaoa de sare po parzie şaisprezece, care preţu so- cotim a fi drept, de vreme ce în vecinătate vedem că să vinde sarea pămănt[ujlui de acold cu îndoit preţu, și chiar la ai lor lăcuitori şi supuşi; de aceia cu cuviinţă este ca și Patria noastră să s[ă] folosească cu oareşce din matehul sii ; care sare scoborăndu-să la schelele Dunării pe pămăntul țării, să vie muşterii să cumpere cu bani pe _şin., 15. Merticile de sare, fiind Şi acestea un privileghiii vechiu de ale ţării, să să) urmeze şi de acum înnainte a să da la toți cei ce s'aii cinstit şi să vor cinsti cu cinuri, păn la cel mai mic, şi la văduvile lor, dup[ă] starea cinurilor, dăndu-li-să obicnuitele răvaşe, cu trej luni mai nainte de încheerea anu. lui ocnelor, ca să aibă vreme fieşcare să-ş îă sarea de [a] gura Ocnii, şi cei ce, au acest mertic, de nule va fi de tre- buinţă sarea, să fie slobozi a o vinde oriunde vor voi şi vor putea. 

16. Ludele țării să să strice, fiind și aceasta o pricină de nenum[ăjrate jafuri şi măncătorii, căci mulți din lăcuitori Să apăra, şi mulţi să năpăstuia, căzănd toată greotatea pă cei Slabi şi neputintoși, şi mai vărtos pă satele care nu avea norocire să fie supt apărarea celor mari, şi celor în putere, şi, cu toate aşăzămănturile ce dup[ă] vremi s'au făcut ca să întocmească o bună cumpănire, v'aii stătut putință să cerce lăcuitorii cei împovărați uşurinţă, ci, acele așăzămănturi năs- căndu-să din casa [= causa] lăcomii a Domnilor, să făcea o pricină de căştig şi celor orănduiți, între care era mai mulţi Greci ; n'au fost îndreptări, ci la unii apărări pentru al lor în parte folos sau hatăruri, si la alții inpovârări. De aceia dar, stricăndu-să ludele, să s[ă] hotărască de acum înnainte ce are să plătească la Visteriia țării fieşcare lăcuitor, în trei Stări de oameni. 
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17. Să să facă o întocmire de pravilă pentru veniturile 

moşiilor, în care să s[ă] adune toate obiceiurile pămăntului, 

şi, cu toate că ai fost legiuit ca lăcuitorii să facă clacă la 

stăpănul moşii căte doaosprezece zile pe anu fieşcare, dar, din 

pricina lăcomii cererilor Domnilor, neputănd ticăloşii lăcui- 

tori a birui răspunderile, stăpănii moșiilor rămănea tot în 

urmă, încăt nici de această clacă nu să folosea pă deplin. 

lar acum, fiindcă iudele lipsesc, ce era toată pricina înpu- 

vărării şi sărăciilor, şi ci dobăndesc de obşte multă ușurință 

la răspunderea dăjdiilor, cu cuviinţă este să dobăndească 

stăpănii moșiilor acest drept al pămăntului întocmai dup[â) 

cum să urmă în zilile vechi, adecă căte doaozeci şi patru 

de zile pe anu, de fieşcare lăcuitor al moșii, -— ce vine căle 

doao zile pe lună. 

18. Pentru verice alte poiiticești iucruri folositoare patrii, 

atăt la ale bunii oblăduiri cu răpaosul și odihna lăcuitorilor, 

căt şi la sporirea norocirii şi înbunătățării pământ|ullui, ver 

fi de trebuință a să pune în lucrare, cum şi pentru înfră- 

frănarea răotăţilor, noi pământeni să avem depiină putere 

a le chibzui cu sfat deobșteşi a le legui, ca să s(ă] urmeze. 

10. Pentru streinii căţi să află acum cu sălășiuirea în pă- 

măntul TȚarii-Romăneşti, şi căţi vor mai veni spre sălășluire, 

oti case ale lor făcăndu, sai cu chirie șăzăndu, pentru toţi 

aceștiia să să hotărască ca, căți dintr'ânșii vor fi neguţători, 

aceia să s|ă] lege la Companiia neguratoriască a pămănte- 

nilor, păzăndu întru toate obiceiurile şi canoanile neguţăte- 

reşti, după cum sănt înteemite şi legiuite aci în pământul 

țării, supuindu-să întru toate la stăpânirea pămăntlullui în- 

tocmai ca și pământenii, fără osebire. Căţi vor fi cu ineşte: 

şug, să s[ă] așaze la esnaful acelui meşteşug ce-l ştie, cu 

toată ascultarea şi supunerea, iarăşi că (sic) şi pământeni, 

întocmai supt canoanile ţării; căţi nu vor fi neguţători, nici 

nu vor şti vre un meșteșug, ci să vor hrăni cu mâinile, aceia 

să s(ă] așaze în dajdie de răndul e» pămăntenii birnici, iar 

într'alt chip străinii să nu fie priimiţi, ci să s[ă] sceaţă afară 

din ţară, a să duce înnapoi ia ţările lor, de unde să vor fi 

trăgăndu. 
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20. Părinţii arhierei ai eparhiilor ţării, adecă părintele Mi. 
tropolitul şi părinții episcopi, să-ş aibă venitul epitrahirului 
slobod, să facă ce vor voi cu dănsul, şi cheltuiala mesii cea 
după) cuviinţă să li să dea din veniturile Casii Mitropolii 
sati episcopiilor, să-și aibă şi orănduita leafă pentru căci 
sănt șăzători la Divanu în theoria pricinilor politiceşti și la 
alte sfaturi şi îndreptări pentru folosul vbștii. Protopopiile 
judeţelor să să dea fără rusfet, la oameni cuvioși, vrednici 
şi învăţaţi la ale Bisericii, iar celelalte venituri toa'e, atăt 
din cele canonisite dăjdii ale preoţilor, căt şi din cele ce să 
adună după) moşiile şi acareturile Mitropolii sai episcopiilor, 
străngăndu-să păn la un ban, şi Sscoțăndu-să mai întăi tre- 
buintoasele cheltueli ale tacămuluj bisericii şi altor trebuin- toși oameni ce vor fi în slujba Casii Mitropolii şi episcopiilor, 
prisosul să s[ă] îă la Visteriia țării, ca dintr'acele să s[ă] 
cheltuiască iarăşi la acareturile Mitrapolii şi episcopiilor, cându 
cu vreme să vor strica din vechime saă din vre o neapărată întămplare, şi ce va mai prisosi să s[ă] cheltuiască la alte fo- 
losuri obştesti, 

[De aici șters:] 
21. Toţi igumeni mău(ăjstirilor, şi celor pămănteneşti, şi celor streine, să fie cu simbriie orănduită pe anu, carii să fie îngrijitori numai pentru slujbele bisericii; aşăjderea să [să] orănduiască simbrii și la doi preoți, un diiacon, doi căntă- reţi şi un paraclisier de fi=şcare mân[ă]stire ; măncarea tu- îuror acestora să le fie orănduită din venitul  Casii mă- n[ăjstirii, iar peste celelalte Venituri toate să orănduiască oblăduirea pămănt[ullui iconomi mireni, oameni cinstiți, cre- 

dincoşi, cu frica lui D[u]an(e)zei, orănduindu-li-să şi lor simbrii; acești iconomi, Strângăndu toate veniturile mări[ă)sri- rilor, să le răspunză Ja Visteriia țării, din care scoțăndu-să mai întăi emvatichiul cel orănduit să-l răspunză la măn[ăjsti- rile unde sănt închinate feşcare mănăstire, şi prisosul să s[ă] urmeze întocmai dup[ă] cum s'a zis mai sus pentru 
eparhii. 

, 
22. Jăluirea țării să fie de acuma înnainte slobodă, ca să pe putem arăta păsurile şi nevoile noastre ce ni să vor în- 

| 

: 
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tămpla, şi s|ă] dobăndim măngăire de indreptare, iar nu 

duplă] cum sai urmat păn acum, de ne sfărăma unghile cele 

sălbatice ale lăcomii cu uşile închise, şi nu era putință să 

s[ă] auză tănguirea glasului nostru afară la nici-o parte 

de loc. 

23. Fiindcă Domnii de acum înnainte lipsesc, şi ţara ati - 

scăpat de a fi supusă supt tiraniia voinței unui om strein şi 

lacom, ce avea canon şi pravilă numai slobodă voinţa sa, 

cerem cu genuche plecate lu pămănt de i[a] iubirea de drep- 

tate a prea-puternicului monarh al Rosii să să întărească și 

cea mai jos arătată întocmire a ocărmuirii țării, atăt asupra 

Divan[uliui ce închipuește Domnia şi cu desăvârșit stăpănire 

amăndurora Valahilor, şi cei Mari şi cei Mici, căt şi asupra 

Visterii, ce este Casa obștii, unde să adună toate veniturile 

ţării: această reformă a otcărmuirii chibzuindu-o noi a fi cea 

mai folositoare la toată obștea patriei noastre, cu priimirea 

tuturor o aratăm întocmită într'acestaş chip.» 

AL. 

Cererile acestea ale Muntenilor aii asămănare numai în 

unele privinţi cu cererile pe care le alcătuiră boierii moldo- 

veni adăpostiți în Bucovina în aceleași timpuri de revoluţie. 

Și din partea aceasta era dorința de a se înlătura Domnia 

în folosul boierimii, care ar fi întemeiat un fel de republică 

oligarhică, de cea mai proastă specie. Şi Moldovenii puneaii 

toate păcatele trecutului supt numele Grecilor, a căror stă- 

pinire era zugrăvită pe larg, în colorile cele” mai urite insis- 

tindu-se asupra acelorași răutăți de căpătenie: înnăbușirea 

plingerilor ţerii, așezarea Grecilor in dregătoriile puțin stră- 

lucitoare, dar bănoase, deschiderea hotarelor pentru unele 

produse străine de contrabandă. În ceia :ce priveşte cererile 

şi în acestălalt act se întilnește dorința comerţului liber: dar 

încolo e vorba de alte lucruri: oastea de ţară, o schimbare 

a dărilor, numirea de capu-chehaiele romăneşti, 

Acest memoriu, în sfirșit, nu era îndreptat către Ruși, ci 

către Puterea suzerană,      



MEMORIILE DE REFORME ALE BO:ERILOR ROMÎNI DIN 182] 205 

EI a fost tipărit întăiu, de Barbu Cepescu, în «Foaia pentru minte, inimă şi literatură din 1840 (n-le 40-1)> şi de aici sa reprodus în Uzicariul, VI, pp. 123-34 (cf. Kogălniceanu, /e- fopisife, III, pp. 4657 și Hurmuzaki, X, p. Lxx, nota 1). Se pare că această formă e însă numai o traducere a actului turcesc. Ea e prea neajutată și plină de obscurităţi. De la aceiași persoană din Ardeal am căpătat însă o altă formă, 
mult mai romănească, mai mlădioasă şi limpede, nu e însă âlt 
eeva decit altă formă a traducerii din turceşte. 

O dăm aici pentru însemnatele deosebiri ce înfâțişează: 
«La prea-strălucitul prag al prea-puternicii și hrănitoarii noastre Înpărăţii, unde să află 'încuibat razemul măntuirii şi scăparea tut|ujror celor ce sănt în nevoi și scărbe, năzuesc 

acum cei cuprinși de amără&une Şi în dureri rătăciţ și dez. 
năcdăjduiţi, îar cătră prea-puternica Înpărăţiie credintoşi şi supuși raele lăcuitori memlechetului Moldavii, Mitropolitul i 
episcopii, arhimandriţii ŞI igumeni mănăstirilor, boierii de 
treapta d'intăi, a doao şi a treia, boierinașii și toate cele. lalte stări ale mazălilor, ruptașilor, neguțătorilor şi toată obștea neamului Moldavii, parte bisericească și politicească, şi cu izvor de lacrănmi din inimile noastre plecăndu-ne ge- nuchile credinţii și grumazul supunerii și al tăvnii sufle- teştii noastre jărtfiri, cu cele mai jalnice strigări înnălțănd cătră Dumn(ejzeti măini rugătoare pentru neasemănata slavă și împuternicire (Șters : tărie) a prea-puternicului şi iubitorului de oameni Înpăratului nostru și a prea-înnaltului Devlet (a căruia putere fie în veci nebiruită spre a supune pe tot vrăjmașul și pizmașul): îndrăznim noi ticăloşii să ne apropien cu acest prea-plecat al nostru magzar, arătănd că acest pă- 
mănt al ţării noastre Moldaviia, fiind încredințat de [a] prea-în- naltul Dumn(ejzeă ca un amanet sfânt la prea-puternica și vec- nica Înpărăţie, încă din vremea strămoşului Sultan Suleiman 
celui d'intăi ; de atunci s'au învredaicit prin așăzări şi canoane, 
să să miluiască cu a să numi şi a să zice chiler al prea- 
puternicii Înpărăţii şi mefrusul-calem. Însă nici odinioară 
această credintoasă şi supusă raiă nu s'au arătat cu cătuș 
de puţină abatere spre îivinovăţire de hainlăc sai măcar cu 
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oareşcare aplecare căt de mică spre cugetare de apostasiie, 

ci, înpotrivă, din începutul supunerii în cursul de veacuri. 

întregi, mai luminat decăt soarele Moldaviia au păzit cu toată 

întregimea neclintirea ei de ţeful credinţii către prea-puter- 

nicul Devlet, cu mai multe sfinte măsuri decăt toate cele. 

lalte neamuri căte ai avut norocire a să afla în toată lăţi- 

mea de doao pămănturi şi doao Mări ce sănt supuse la în- 

părăteasca putere a prea înnaltului Devlet. Dovada luminoasă 

şi fără înpotrivire ia aceasta este că ticăloasele rasle lăcui- 

torii acestui pământ ai în măinile lor numai plugurile de fier 

pentru lucrarea pământului spre înplinirea poruncilor şi voin- 

ților Devletului, muiţămitori cu toţii pentru nedășărtatul izvor 

al milelor şi al harurilor ce am dobăndit şi în scris de la 

hrănitoarea noastră Înpărăţiie, avăndu-le acelea ca nişte co: 

mori de mult preţu. Dar cumplitele supărări ale Domnilor 

greci din Țarigrad carii de [a] o vreme încoace ai început 

a să orăndui în locul pravilnicilor Domni pămănteni. moldo 

veni, ce era aşăzaţi, asupra vechiurilor obiceiuri ale pămăn- 

tului, ce din vechime era făcută hărăzire sfăntă în ţara noastră, 

aceşti Domni streini, ce au încăput în locul celor pământeni, 

pentru păcatele noastre, însuşi ei ai pricinuit și această mare 

rană a apostasii ce s'au iuvit; din care aii cursu cea de să. 

vărşit stingere a memlechetului, cea negrăită durere şi tân- 

guirea cea vetnică, care tănguire nu este cu putinţă a să 

şterge nici odinioară din sufletele credintoaselor raele ce să 

află acum în golătate şi dăznădăjduire. Acest pămănt al 
Moldavii, acest cheler al prea-puternicii Înpăraţii, aceste ne- 

vinovate și supuse racle ai rămas acum ca un trup fără 

suflet, omorăt din pricina acestor fâcători de rele şi prăpă: 

ditori apostaţi, carii trăgănd asupra loru și și năvala nebirui- 

tel[ojr oştiri ale prea-puternicii Înpărăţii spre zdrobirea lor, 

ai ajunsu Moldaviia să fie războinică privelnişte (s:c) a iz- 

gonirii Grecilor, şi iată acum în vedere este pămăntul [pustiit ; 

șters] mai pustiit, orașe golite şi arse, bisericile pentru în- 

chinătunea noastră prădate şi dărămate, dobitoacile hrăpite și 

de tot înpuţinate, zaherelile hrăpite şi noi ticăloşii pămăn- 

teni goliţi, şi moșiile noastre în stare vrednică de jale, fiind 
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lipsite de venitul lor. Acestea sănt sfărșiturile oblăduirii Fa. 
narioților în Moldaviia, şi iarăşi mulţămită aducem prea-în- nălțatului Dumn(ejzei că nu ne-am amăgit a ne indupleca în 
Cugetarea apostasii, ce este prăpastiia pierzării sufletelor 
noastre ce ne-aii rămas, pentru că în multe chipuri s'au silit să ne tragă şi pe noi la această de Dumaţe!zei urătă cuge- 
tare, ca să ne piarză şi pe noi, lipsindu ne de neprețuita co- 
moară a crediniții şi a supunerii noastre cătră dătătoarea de 
viiaţă putere a prea-înnălțatului Devlet; cu izvor de lacrămi aducem mulțămită cătră negrăita îndelung(ă] răbdare a iubi- 
torului de oameni Înpăratului nostru, căci, cu scumpătate 
cercetănd şi prin de lung[3] răbiare descoperind, ai afat strălucind neprihănita credinţă a supușilor (sic) sale rale şi ne-au hărăzit noao mărturiia sfintei nevinovăţiri prin sfănt vrednic de închinăcune ferman ce s'a dat pentru acesta. 
Să nu să îndure de not prea-milostiva putere a prea-înnal- 
tului DDevlet cu a ne da ascultare acum, asupra celor mai 
simţitoare patimi ale țării noastre, pricinuite din partea Voe. 
vozilor fanarioți şi celor dinpreună cu dănşii Greci, pre carii 
noi ticăloşii îi cunoşteam de Domni stăpănitori, pentru că avea scmnile măririi și stăpănirii deplin a puternicului Devlet, socotindu-i în locul celor ptravilnici pămănteni şi părinţi ai 
patrii. 

Dar cei mai mulți dintr'ănşii, ca nişte iipitori sorbitoare de săngele celor ca nişte oi spre jă|r]tfire neglăsuitoare ra€le, din vreme în vreme at pus în lucrare cea nepovestită des. puiere şi sărăcie a norodului, trăgănd în partea lor toate milile prea-puternicii Înpărăţii şi privileghiurile locului, fa- căndu-ie numai spre al lor în parte folos, al rudelor lor şi al Țărigrădenilor, neamului lor, zdrobindu rărunchii săracilor. Pentru că, cu căt aceia să înpuțina, cu atăta ei sporea nu- mărul Gre-ilor celor înpreună cu dănşii și adăogea cheltuelile or, născocind chipuri noao spre'despuierea noastri, ca să să 
îindestuleze «ş Pămăntenii nu avea locuri de siujbe, nici boerii 
de starea dintâi, nici cei de al doilea, încă nici cei mai mici 
Nu-ş găsea măngăerea, nici sirmani şi văduvele aj[ultor, pentru 
că, și cele mai cu folos din drăgătoriile cele mari, și cele mai 
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multe div isprăvnicii şi alte slujbe ale ţării, Țarigrădenii 

toate le coprindea, spre amărătă prăpădeniie a pămăntenilor, 

iar Voevodul fanariotul hrăpiia fără dreptate, şi din veniturile 

lefilor, şi din milele cele orănduite pentru lăcuitorii cei să- 

raci, trei părți din bani pentru Grecii ce avea înpreună cu 

sine, pentru fii, fete și ginerii lui şi pentru celilante familii 

ale Fanarioţilor din "Țarigrad. Aceşti Voevozi lua veniturile. 

rusumaturilor, adecă a disetini, goştinii şi vădrăritului, din- 

preună cu ale vămilor și ocnelor, cu cuvănt că acestea sânt 

pentru zephargii al Domnului, dup[ă| urmarea celor din ve- 

chime pămănteni Domni, carii aceia lua numai veniturile vă- 

milor și ocnelor, şi dintr'acelea acei pămănteni Domni înpăr- 

ţea mili şi aj|ujtoruri cătră cei săraci pămănteni. lar Fanarioții, 

adăogăndu plata rusumaturiior, să folosea numai ei şi Grecii 

neamului lor, şi, neîndestuiăndu să /zzcepuse : nemulțămindu-să) 

nici cu acestea, lua şi din bani Visterii, din dajdiia hara- 

tului, cu cuvănt de cheltueli nenumărate. Şi în scurt toate 

era pentru ei și nimic pentru pământeni; să neguțătorea şi 

cu zaharelile ce să cumpăra pentru miriia înpărătească, 

plătind săracilor lăcuitori plugari uniori cu mult mai puţin 

decăt preţul ce lua ei de l(a] prea-înălțatul Devlet, şi alte 

ori nedăndu-le nici-un ban, îucăt, păgubindu-să ticăloșii plu- 

gari, ai ajunsu să-ș părăsască lucrarea pămăntului, de a nu 

face mai multă zaherea decăt trebuința capanului. Adecă 

păinea cea obștească a păpuşoiului lăcuitorilor, care ticăloşii 

pămănteni prin multe trude şi osteneli o lucra și o semăna, 

Domnii o negutătorea, şi numai cu plată da voe de eșa din 

țară peste hotar, pentru alişverișul de obște. lar într'alt chip 

era peste putinţă să îndrăznească pămănteanul să să înpăr- 

tășască de rodul ostenelilor lui, fără dare: 

Dreșgătoriile pămăntului să vindea cu rușfeturi și ie cumpăra 

cei de neam prost .și nevrednici, făcând multe supărări şi zulu- 

muri săracilor ra€le, ca să poată scoate căţi bani au dat la rușfe- 

turi și să s|ă) folosească şi ei mai cu asupra. Pă slujțijtorii 

cei orănduiţi, adică pe siimeni și ceilalți paznici ai ţării, şi 

pe aceia îi avea Grecii cei pe lăngă Voevoda ca un venit 

al lor, și îi vindea, rămăind ţara fără nici-un paznic, incăt 
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cu acest mijloc ai putut să-ș înlesnească în faptă cugetarea 
apostasii, 

Aceşti Greci de [a] Fanar, înbogățindu-să din sudorile și oste- 
nelile pămăntenilor, pe carii cu sălbătăcie îi avea ca niște ra€le ale 
lor, apoi cu bani săngelui înpărăteștii racle cumpăra moşiile 
pămăntenilor și familiile credintoșilor Devletului, Moldoveni, 
rămănea stinse și prăpădite dup[a] fața pămănt[ullui, căutănd 
să să strămute pealt pămănt streinu, ca să-ș petreacă răm[ă]- 
şița vieţii lor. Pentru căci nici milostivire nu răm[ă]sese pentru 
ei, nici loc de slujbă, nici ajlu]tor de lefi, nici dreptate la 
pricinile lor de gudecăți, fiind [șters: pentru] că sfănta drep- 
tate a sfintelor gudecăți să vindea, spre a lor înbogăţire, 
încăt şi unele moșii, cu numire că sănt moșii domnești, uni 
din Domni le lua în silă şi le vindea. Sântele înpărăteşti fer- 
manuri ale prea-înnaltului Devlet, ce să da pentru pricini 
de ale țării, și carii era îndatorați Domnii, dup[ă] coprinderea 
vrednicului de închinăune înpodobitului sfănt hat ce s'aii 
dat la leat othomanicesc 1217, ca să le cetească întru auzul 
tutlujror și să stea păzite la caidurile țării, şi acest fel de 
fermanuri le făcea nevăzute și neștiute pămăntenilor. 

Căuta cu sălbătăcie asupra unora din boerii cei d'intăi, carii 
numai prin cuvănt osăndea nedreptăţile ce să făcea la judecăți, 
saii asuprelile dăjdiilor, și întru toate era silit sfatul boerilor 
să iscălească fâră voe anaforalile, că adecă găsesc cu cale 
nelegiuitele însărcinări (șters: îndemnăndu Domnii], silind 
Domnii înduplecarea lor prin [șters: a trage în partea lor pe 
cei; şters şi sus; mijlocu celor] mijlocu tragerii celor nevrednici 
înnaintea lor, spre cari îi cinsteă cu stările dregătoriilor ce 
prin așăzămănturile țării era păzit numai pentru cei de bun 
neam şi pentru cei ce în slujbe ale ţării să arăta cu vred- 
nicie. Popriţi și osăndiţi era aceia carii cugeta să să îndrăz- 
nească a alerga la limanul prea-înnaltului Devlet prin prea- 
plecat arz-mahzal; mare ticăloşie era pentru aceia carii ar fi 
îndrăznit să facă o nevinovată întrebare pentru ce să /șters: 
fac lu...] urmează lucruri înpotrivitoare la hotărările prea-innal- 
telor hatişerifuri, pentru că unii ca aceia să gonea pănă la 
moarte. Şi căte altele mai sănt care le trecem cu tăcerea, 

1143. Vol. XI. 
14 
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pentru îndrăzneaţa /șters: înmulţire de vorbă] prelungire a 

cuvăntului, şi care le-am mai arătat prin plecatul nostru mag: 

zar, atunci cănd au pribegit cel din urmă tiran, Mihail Suţul. 

Dăjdii întregi pentru făn și orzu al grajdiului Voevodi, dăjdii 

pentru menzil-hanele, peste cea adevărată trebuință a menzil- 

hanelelor, dăjdii pentru rachiu ce făcea lăcuitorii din însuși 

al lor păpușoiui ce sămăra, și slobodă întrare rachiului strein i 

în ţară, spre a noastră pagubă și al lor folos. Zid tare era 

spre a putea trece ca să alergăm noi pămănteni la mila prea- 

înnalților noștrii stăpănitori, fiind și Domnii greci, şi isprav- 

nicii greci, şi zabeţii greci, şi capichehaelile în Țarigrad tot 

Greci, toţi într'o cugetare că oblăduesci pe vrăjmași, iar nu 
pe credintoasele ra€le ale prea-înnaltului Devlet. Pentru i 

aceia cu izvor de lacrămi și cu frică fiind coprinşi, cu mate | 

jale ne rugăm bunătăţii cei asemănate lui Dumn[ejzei și iu- | 

birii de oameni a prea-puternicului nostru Înpărat, să nu ne 

osăndim ticăloșii pentru îndrăznire, ci să să milostivească ; 

şi să ne miluiască cu prea-înnoirea vieţii noastre cei vred- i 

nice de jale, hărăzindu-ne cu milostivire această de mai gos 

prea-plecată rugătune. 

Adecă: să fim slobozi de acum înnainte în veci de Domniia 

și oblăduirea grecească și să să milostivească prea-puternicul 

nostru Înpărat, prin hotărăre de sfănt și înpodobit al său 

hatișerif, dup[ă] cea din vechime sfăntă așăzare, ca să-ș aibă 

ţara noastră oblăduire de pămănteni, păzăndu numirea de 

Domniie și privileghiurile cele vechi ce sănt hărăzite ţării 

pănă acum, şi, prin trimitere de capuchehaele pămănteni în 

Țarigrad, să trimitem legiuitele cițighen-idighen și rechea- 

bighen la prea-strălucitul prag al prea-puternicii Înpăraţii, 

înplinind cu /șfers: neapă...] datornica răvnăa supunerii și a 

credinții sfintele slujbe, după puterea și starea țării, urmă- 

toarea milli)lelor, harurilor și privileghiurilor ce ni s'au dat 

de la] nedășărtatul izvor şi sănt coprinse în înpărăteștile 

hatișerifuri ce sănt date la leaturile othomaniceşti 1180, 1198, 

1206 și 1217. 

Și, fiindcă starea puterii țării și răsuflarea mijloacelor și 

nădejdilor vieţii lui (szc)s'au deșărtat, împuţinăndu-se vitele,       555555 !&
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zaherelile şi, cu un cuvânt, toate, neavănd zaherele gata 
pentru hrană, lipsind cu totul semănăturile și arăturile pe 
al doilea an, și dobitoacele pentru lucrarea pămăntului, şi 
oameni lucrători, și bani pentru cumpărătoare ds sămănță 
din alte părți, îngrozindu-ne şi foamete de obște, și, pe lăngă acestea, fiindcă pămăntul țării din întregimea lui cea d'intăi 
Sai micșorat, şi dintr'aceasta și veniturile lui s'au înpuținat, încăt și veniturile ce ai mai rămas în vreme de birşug, nu era destoinice să îndestuleze pe Domnii greci, cu căt mai 
vărtos acum la această peire şi sărăcie negreșit că nu vor fi destule, nici la cel maj drept /șters: pămăntean] și cu bune 
măsuri pămăntean ce să va însărcina cu Domniia, spre a-ș 
putea iconomisi cheltuelile sale și ale oamenilor etpaiului săă, pentru că nedreptăţile este de mare trebuinţă să lip- sească cu totul, precum și nelegiuitele venituri ale dregăto- 
rilor asemenea aă să lipsească și acelea toate, ca să simță ticăloasele ratle rodul milostivirii al prea-innaltului Devlet, — de aceia nici cugetăm, nici facem rugătune acum întăi de a să 
orăndui nici pămăntean Domn, ca să nu să însărcineze țara cu osebitele cheltueli pe chipul Domnului, pănă va veni în Stare vrednică, iar prea-plecata noastră rugăciune este ca să ne miluim cu a ne să hărăzi în veci și a ni să întări oblă- duirea țării de pămănteni aleși din neamul Moldavii: să să așeze un Sfat de un număr de boeri, și dintr'aceia unul să fie baş-boiar, prin alegere de cei mai aleși. Şi acest Sfat al boierilor, dinpreună cu baș-boiaru, avănd puterea săvărşitoare a Domnului, va orăndui Divanuri, isprăvnicii, judecătorii și dregătorii. Și, cănd fara va veni în stare bună (pentru că de 

a ajunge la chipul d'iatăi, este trebuinţă de mulţi ani, dup[ă] vrednica de jale stare în care să află acum), atunci, pentru 
ca să nu lipsească lauda și sohretul Domnii țării, chipzuind 
noi ticăloşii fără înpovărare şi supărare, şi fără lacrămile obștii 
o puţină sumă de bani pentru a să putea ținea cu cumpă- 
nire o pohvală a Domnii, vom alerga cu rugătune către 
prea-înnaltul Devlet, arătănd pre acel pămăntean ales de 
Domnu și supus la pravilele pămăntului, și la cele mai [şters : 
periosite] strimte și neclintite obiceiuri, ca să să facă prin 
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contenirea însărcinărilor și spre fericirea a mult-pătimașului 

acestui norod. 

[Și] aceasta oblăduire pămăntenească, pentru strejuirea 

ţării, va avea pe cei din vechime așăzaţi și legiuiți paz- 

nici pămănteni, pe aceia adecă carii și pănă acum îi avea 

osebiți pentru această treabă și nedajnici, numindu-să sei- 

meni şi slujitori, pe carii Grecii îi vindea înpreună cu căpi- 

tăniile ca un ghelir al lor de moștenire, şi paznici nu era ; iar 

acum, izgonindu-să toți Arnăuţii, încăt să n[u] să mai afle, 

acești pămănteni paznici să să înbrace și să să gătească 

spre slujbă înlăuntru, -în coprinsul țării, cu un număr îa- 

destulat la această treabă, şi să să supuie spre a strejui cu 

mare luare-aminte orașele şi târgurile, ca niște credintoși 

pămănteni și vechi slujitori ai ogeacurilor. Dăjdiile să să ia 

numai cele drepte, iar veniturile dregătoriilor să lipsească, 

şi toate cele necanonisite să să şteargă ; însă acum într'această 

ticăloasă stare și cele canonisite să să mai ușureze. Sfintele: 

porunci ale prea-innaltului Devlet să să dea către aleşii pă- 

mănteni ce închipuesc Domniia chelerului înpărătesc, și pă- 

mănteni capuchehaele în Țarigrad să dobăndească aj|ultorui 

cel dătător de viiaţă, învrednicindu-să poruncilor prea-înral- | 

ţilor noştrii stăpăni. Mare slavă va fi preaînnaltului Devlet 

sloboda neguțătoriie a pămăntului nostru şi apărarea che- 

lerului înpărătesc de către supărarea serhatliilor ! 

Acestea cu cutremur și cu izvor de lacrămi ne rugăm, 

căzănd la picerile stăpănilor noştrii, pentru că nu ne-ai mai 

rămas putere să mai obihnim (sic) aducătoarea de stricătune 

oblăduirii (sic) ce am avut. Iar, de aii supărat vre odată pe 

prea-innaltul Devlet strămoșii noștrii Domni (care /ș7ers: 

aceasta noi nu 0] aceasta ne este neștiută, știind numai a 

noastră vetnică jărtfire a credinţii și a supunerii), dar, și așa 

fiind, noi ticăloșii îndestul ne-am osăndit și cumplit ne-am 

pedepsit noi cei ce ne tragem dintraceia, mai mult de un 

veacu fiind supt jugul tiranii Grecilor țarigrădeni, și, de 

vreme ce Grecii aii călcat datoriile credinții, cu cuviinţă este 

să dobăndim noi acum ființa noastră cea d'intăi, fără a să 

lipsi ei de nimic din cele ce n'aii avut [din vechime, șters ], pen-. 
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tru că din vechime Domniia țării era hărăzită la noi pămănteni. 
Vrednici de jale eram noi ticăloşii rătăcindu-ne pe [a] 

mărginile țării, mulțămire aducem prea-înnaltului Dumn[ejzeii 
că acum prin purtătoarele de biruință oştiri înpărătești s'au 
Curățit apostații din ţară. 

Acest prea-plecat al nostru magzar l-am proferisit prea-în- 
nălțatului Vali al Silistrii, prea-lăudatului Serascher şi drep- 
tului Vezir, ca să-l închine la picoarăle înpărăteștii puteri, și 
Dumn[ejzeii cel făr început și vetnici, marele domnu al în- 
cepătoriilor şi al stăpănirilor, cel ce dă lumină la soare, va grăi 
cele bune la inima prea-puternicului și iubitorului de oameni 
Inpăratului nostru, ca să strigăm cu toţi în veci: Mărească-se 
pe toată asemănarea lauda și puterea prea-înnaltului Devlet ; 
amin !> 
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In Archiva Bibliotecii Academiei Maghiare se află o po- runcă, datată din Bistriţa, Marţi după Buna Vestire a anului 1499, a Voevodului ardelean Petru comite de Skt, Georg şi Posing (Bozya), prin care se hotăreşte cu privire la trei moșii pe care le avuse Petru şi Albert, fii catolici ai unui Dan Voevod: 
«Possessiones Alsofyld, Kezepfyld et Felsenfyld vocate in comitatu colosiensi habite, que alias Petri et Alberti, filiorum condam Dank Wayvode, prefuissent ... Filii prelibati condam Dank Wayvode». 
Moșiile puseseră cumpărate de un Ungur, Gheorghe Wisthez de Bykal, şi porunca are în vedere măsurătoarea lor, 
Acest Dan Voevod nu poate fi altul decît tînărul «dom. nişor» pe care l-a prins Ţepeş și l-a tăiat după ce osînditul și-a ascultat prohodul!. EI trebuie să fi fost însurat cu o catolică, de vreme ce unul din fiii săi se numia Albert. Nu trebuie să se uite că și Țepeș luase pe o «latină», ruda Craiului Matiaș 2. 

1 Lucruri nouă despre Viad Țapeș, în Conv. lit. pe 1901. 
2 Bogdan, Vlad 7epeș, p. 78 şi urm, 
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Între hirtiile d-nei Ana Odobescu, am aflat, pe lingă multe 
documente de moșii, și citeva altele care merită să fie date 
în întregime și deosebit. Din ele fac deocamdată o despăr- 
țire privitoare la Gheorghe Bibescu, Domnul muntean pe 
care l-a înlăturat mișcarea de la 1848. 

1, 

Întăiti, am găsit foaia de zestre a maicei sale, Catinca. Era 
o Văcărească pe care o înfiase bătrinul Ştirbei, ultimul din 
ramura cea veche, pentru că Știrbei însuși ținea pe altă Vă- 
cărească, mătuşă a Catincăi. Catinca era de sigur fiica lui 
Constantin Văcărescu, Păharnicul din 1780, Postelnicul din 
1782, care, om sărac, nu putea să-și ţie cele cinci fete cu 
care fusese binecavintat î. De alminterea, acesta era şi numele 
bătrinei, care poate că fusese nașa fetei ce se mărita, înzes- 
trată de dinşii, la 17042. Mirele, Dumitrachi Bibescu, fiul lui 
Ștefan, făcea parte încă din boieria mai măruntă, și nimeni 
n'ar fi putut zice pe atunci ce soartă strălucită erai să aibă 
copiii ce se vor naşte din această căsătorie: Gheorghe 
Dimitrie-Vodă Bibescu și Barbu Dimitrie-Vodă Știrbei. 

«Cu ajutoriu lui Dumnezăii foae de zestre a prea-iubitei 
noastre fici și nepoate Catinca, cum arată mai jos anume; 
1794, Fevrluarie] 5.. 

1 54, Hf, rom. în sec. al X Viil-ica, LI, p. 132, nota 10. Cf. Gen, Cantacu- 
zinilor, p. 369: de acolo se vede câ acest Constantin era fiul luf Radu, 
( 1778), unchii al poetului Ienăchiţă şi al Ilincăi Băleanu. Soţia tut Constan- 
tin era fata lui Constantin Creţulescu. 

2 Cf. memoriul miei Viaţa și Domnia lui Barbu Dimitrie Ptirăei, în <Ana- lee Academiei Romîne>, XXVII-VIIL (1905). 
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1 rănd haine bune de chesmariă, rochea cu antereii și 

giubeao la feli, înblănită cu răs. 

1 rănd de haine de al doilea, de ghermesut cu flori de 

fir, cu rochea şi cu giubeaoa la feli, înblănită cu nurcă. 

1 giubea de chesmariii cu pendișpecuri cu 8 rănduri, în- 

blănită cu săngap negru și cu rochie la feli. 

I biniș de atlas cu flori, leșăsc, înblănit cu cacom, şi cu 

rochea lui, de tulpan. 

1 moșiia Șasa de la sud Gorj. 

1 moșiia Săcelu ot sud Gorj. 

1 vie la moşiia Săcelu. 

x partea din Măghireşti de moșie, ce să va alege. 

Aceste 3 moșii și viia sănt ale mele părintești, și le-am 

dăruit copilei. 

12 şiruri mărgăritare. 

2 părechii cercei. 

1 floare de diiamant. 

1 ghiordan de diiamant. 
12 părechii cuțite de argint, cu lingurile lor. 

2 solniță de argint. 

1 tavă de argint. 

4 inele, însă unu de logodnă și 3 deosăbit. 

1 moșie ce să numește Vlădeni, peste Olt, în sud Ialo- 

miță: acastă moșie să dă pentru sculele ce să arată mai 

sus; care moșie este părintească, a copilei. 

15 suflete de Ţigani, cu 2 fete ce sănt în casă: aceste 

15 suflete de Ţigani le dăruesc ei copilei, de la mine. 

Sculele și arginturile ce sănt, în păr, care să dai deosăbit 

din cele ce să coprind în moşiia Vlădeni, ce să numește 

mai sus. 

1 floare de diiamant şi cu 3 pitoare de zmaragd. 

100 gălbinaș mici: aceștiia să dai pentru o păreche paf- 

tale de aur. 
1 farfurie de dultaţă, cu linguriţa ei. 

1 căţie de argint. 

1 păreche paftale de argint poleite, cu colanu lor, cusut 

cu sărmă. 
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12 zarfuri de argint cu feligenele lor. 
1 cărătă cu 6 telegari, cu hamurile lor. 
12 epe cu armăsariu lor. 
12 vaci cu bobhaii lor. 
12 boi. 

100 oi, 

100 stupi, 
Pentru carătă şi pentru dobitoacele ce să arată mai sus să dă moşiia Dălbanu du peste Oit, în sud Săcueni, însă s[tăn]jfăni] 1000, care atastă moșiia iaste a Catincăi de zestre, şi dum[nelei au dăruit-o copilei. 

Rănduiala așternutului, 
I așternut bun cu beteală de păioară, însă 4 perini mici și 1 mare cu cearșafu lor, asemenea și 4 fulci de puf mici și 1 mare, 

| 1 aşternut de al doilea, cusut cu tiriplic și umplut cu mătăsuri, cu rățelele lor, iar umplute cu mătasă, cu tarșafu lui, cu șuviţele de răţele, umplut cu mătăsuri, 
I Garșaf asemenea cu șuviță de rățele, cusut cu tiriplic și umplut cu mătasă. 
4 boşcelăcuri, 1 de nun, 1 de ginere, 1 de socru, 1 de Soacră. 

1 plapomă cu flori de fir, cu cerșafu ei de pănză supțire. I Saltea de atlaz, cu 3 perine asemenea. 
8 cămăș de borangic peste tot. 
I masă mare în ochiuri. 
12 şărvete asemenea. 

1 masă iar mare, vărgată. 
12 şărvete asemenea. 
1 măhramă de măini, supțire, cusută cu tiriplic. 
1 prosop de cele bune, cusut cu beteală. 
I prosop cusut cu lănuri, 
12 tipsii de cosător. 
12 talere de cositor. 
1 lighean cu ibricu lui, 
2 sfeșnice de alamă, cu mucările lor. 
1 scoarță de pat aleasă,      
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De la noi acestea, iar de la milostivul Dumnezău dar și 

blagoslovenie. 

B[arbu] Șt[irbeii], Meyac Bismăpns. 
Cîștig!! 

[Pe V* scrie Dumitrachi Bibescu: «Foia de zestre a Ca.- 
tincăi» 2.) 

Ț ÎI. 

Gheorghe, [orgu sai Iordachi Bibescu se născu abia după 

zece ani de căsătorie, în 18045, pe cînd fratele săi mai mare, 

Barbu, numit după bătrinul Ştirbei, care-l botezase şi era 

să-l înfieze, după ce înfiase și pe mama lui, Catinca, avea 

nouă ani mai mult, fiind născut în 1795 £. 

1 Cuvîntul e de mîna Catincăi Ştirbei. 

2 În Novembre Dumitrachi, acum Stolnic, se plinge de o încălcare la «Ha- 

mărăști» din partea moşiei Balota. 

? V, scrisoarea din 1524, tipărită aici, a fratelui săi Barbu. 

+ Memoriul citat, |, p. 2. Cf, şi Ştefulescu, Gorju? istorie și pitoresc, 1904, 

p. 189 şi urm, Geneaicgia ce reiese din aceste acte, e următoarea: 

Tudor Bibescu 

Mihai — Anuţa 

    
Călina — loan Dumitraşcu Constantin. Ancuţa, 

ii Soţia lui Preda Hurezanul. 
Aniţa-Safta 

(soţia lui Gheorghe 
'Tutoianu). 

Se pare că loan a avut de fii pe Ștefan tatăl lui Dumitrachi, căci între 

hîstiile acestuia se află testamentul lui Ioan: 

«Ghen. 25 d., ît. 7250 [1742]. 

i În numele Tatălui şi ali Fiiului și ală D[ulhului Sf[ă'ntă. amină. 

7 Eă lon Bibescu lăsat-am atasta diiata a mea la vreamea morții 

meale la măna jupănesei meale anume Călina și a fiGorilor mie, anume 

pentru toate pricinile şi dichisurile moșii și datorii ce voar fi, care în credințe 

cu sufletul mieii: luatii di la dumnealui Vornicul Fota Vlăd(olianul 1]. 12 

cu aceşte ban[i] am răscumparatii un munte de la dumnealui loniță Ben- 

gescu și am luată zapisul; am luat di la jupănul Minea zloț 16, dăndu-i 

moșiia în arlijndă, pentru aceşte ban[i], cu livezi, cu toată; am datorie la 

Bratul zloți 15; la Enea Orbu ot Aninoasa] zloț 7 pl.; am dat(at)i la 

Costandin Fărcășanul pe Mihartii Tiganul cu trei feGori ai lui, anume Ali- 
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Cînd Gheorghe avea numai șepte ani, o mare avere îi era asi- 
gurată prin diata Balașei Bibescu. Aceasta care fusese mări- 
tată, după Stănuț, fiul acelui Stan Jianu, care mersese în 1774 
la Constantinopol, ca să stăruie pentru Domnia de ţară a lui 
xandru, Ivani, Stan şi cu fămiia lui Soara şi cu neputo-săii Stoica ; am dai(at)ă talere o sută doaozeci și cinci tocma, și i-am stăpănit ani doisprăzece cu bună pace; apoi s'a sculată Ștefan Prăiloiă și cu frate-săii Răducan de i-ati luată cu puştile şi cu pari în silă, făr de nici-o judecată. Deci am mersi 
de trei [ori] cu dănșii la Sibii, și, toat umblăndiă în judecăţi, am cheltuit zloţ 
130 de ni-am judecată, și i-am toat rămas și luat 'Țiganii, de-i ținem căte un 
aa la casa mea, Apoi s'aii sculatii de i-ai luatii în silă făr de nici-o judeca[tă]), 
şi i-ai stăpănit ani 12, păn cănd ai venit Mariia Sa Costandin-Vodţă] la Craiova, Apoi am eşiti cu zapisele de culm)părătoare și cu vănzătoriul den- 
preun[ă] şi cu Răducanu Brăiloiă înnaiutea Mării Sale lui Vod[ă], de nem 
judecatii, și am rămas ei pe Brăiloiii să stăpănescă ci Țiganii cu bun[ă) 
pace, dănd Măriia Sa pecetluitu Mării Sale ca s[ă] stăpănescii aicei Ţigani cu 
bun(ă] pace ; așijderea şi pentru un Ţigan de cas(ă], anume Nicola, care ai 
fostă cu trei fetori şi cu trei fete, de înpărțare (sic), l-amă lăsată frăţine- 
mieii lui Costandin ca să-l stăpănească păn l-a vrea, de părţare ; apoi frate- 
mei bătăndu-l şi căznindu-l l-ai trecutii Dunăriia. Arăt şi datorii ce am la 
frate-mieiă t]. șaptezeci și cinci, precum va arăta și foia, iscălită de boeri, care 
m'am socotit cu dănsul, — anume Preda Hurezanul, Alexandru Botul i popa 
Mania ; pentru o fata de Țigan, nepoai[ă] de fat(ă) Iu Minartiă Țiganul, care aiă 
vândut-o Dincu Brăiloiii lui Gheorghe Brăiloiii, și acea fata de Țigan iaste a mea. 
Adast[a] am scris şi am întărit cu iscălitura şi cu mărturii anume, boiar[i)] şi preoşi. 

Ei pop Nicola ot Vidia(?). ion Bibescul, M. Vlădfolianul mart(ur]. Am 
Scris eii popa Stan cu zisa lor. 

  

Dumitrach Ştefan. Eufrosina Constantin Catinca Bălașa lui 

: (Dincă; (lui  Stănuț Jianu. 
Barbu Ştirbei, Găzorghe loan. Nicolae şi prins de Ion 

Bibescu. Maria, Turci).  Gănescu). 

Elena 

   
   

Tache "Tinca. 

Ştefan, căsătorit cu Maria, ctitor la Stăneştii: din Gorj, e, de sigur, tatăl lui 
Dumitrachi. V. de alminterea vol. VIII, Un Constantin Bibescu (nu Tache) e Mare- 
Logofăt de Țara-de-Jos în 1822 (Hurmuzaki, X, pp. 189-90). 

1143. Vol, XI, 15        
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Ştefan Părșcoveanu !, era o soră a lui Dumitrachi. Se mai 

vede din diată că Dumitrachi avuse doi fraţi, și ei mai mici 

decit dinsul: Constantin, mort atunci, în 1811, şi Ştefan 

sai Ștefănică, ce era încă în viață, ca și o altă soră, Ca- 

tinca, măritată după Gănescu. 

«De vreme ce întămplarea cea viitoare este nevăzută și 

însuş îngerilor necunoscută, pentru că numai la Dum[ne]zei 

sănt toate cunoscute, drept aceia eu Păh[ăJrniceasa Bălașa 

Bibeasca am socotit mai nainte, pănă mă aflu în viiață și 

cu minţile întregi, să fac diiată şi să dovedesc găndul miei 

către moștenitori miei cei aleș, care voesc să chivernisească 

şi să stăpănească averea mea mișcătoare și nemișcătoare după 

petrecerea mea din viiață. Și, întăi, mă rog lui Dumn[ejzeă 

ca unui milostiv să-m erte mulțimea păcatelor mele, cele ce 

am greşit ca un om într' această lume. Mă rog și tuturor 

creștinilor, cui ce voi fi greșit, să mă erte, şi de mine să fie 

ertaţi toţi căţi îm vor fi greşit și verice rău mi ar fi făcut. 

ln 1782, la 3 Mart, Mariia Bibeasca Pah[ajr[niceasa], bunica lui Gheor- 

ghe-Vodă Bibescu, se plinge la Divan împotriva lui <Căp[ijt[anul) Gheorghe 

"fetorul protopopului Mihai, de aici, din Craiova, pentru că moșiia Amărăști 

din sud Dolj aii fost de moștenire a neamului nostru, intre care moșie aii 

avut parte şi Săulești, și, întămplăndu-să de aii fost căzut la scăpătăcune, 

ş'aii văndut părţile la protopopu Mihai, rămăind numai partea maică-mea ne- 

vândută ; mai la urmă cu protimis a răscumpărat-o dela feGori protopopului 

dum|nea]i[ui] răposatu boeriul mieii, după cum zapisăle ce sănt la măna 

noastră arată, și, fiindcă adastă moșie să hotăraşte cu o moșie a lor, ce să 

chiamă Zoreanu, vedem că multă sumă de stănjini ne înpresoară..,, arătând 

și o carte de hotărnicie, la care hotărnicie n'aiă fost nici Săulești, nici alţi 

rezaș, precum iaste obiceiul, ca să s[ă] fie văzut și cartea moșii Amărăști, de 

hotărnicie, ce este la măna noastră. Pentru care în anu trecut am fost luat 

cu porunca Divanului pe dum[neați[ui] Cliu[erul] Barbul Otetelişanu şi pe 

dum(nea]lui Jordachi Zătreanu, și ai hotărăt moșiia,.. La capul de spre 

Răsărit mi să încutroape atăta suma de stănjini, trecănd peste seamne... 

Nici-odatță] Zoreanu n'aii stăpănit acea înpresurare, . . Stăpănirea isprăvniceilor 

S'aii urmat tot după seamnele cele vechi,,. Îmi tae hotarul de spre Răsării 

pănă în Fărcaș». — În Maiă încă, «Mariia Bibfeasca]> cerea Divanului să se 

facă o hotarnică de către Clucerul Barbul Otetelișanu, — Peste patru ani 

însă, în Mart 1786, <Dimitrache Bibescu Șatr[ajr» însuși urmăreşte drepturile 

sale asupra locului unde era «mora Melinesculuiz. 

1 V, st. fif. române în secolul al XVIII-lea, tabla, şi mai ales vol. VIII. 
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După aceasta fiindcă ei fii de trupul miei nu am făcut, 
i am ales, din nepoţii de frate, pă nepotul miei Iorgul, fiul 
dumisali frăţine-mieii Dumitrache Bibescu biv Vel Logofăt], 
de l-am fâcut fetor de suflet, atăt pentru parigoriia mea, 
căt voi fi în viiață, căt și după săvărșirea vieţii mele, de a 
fi spre pomenirea mea în veci, să clironomisească în bună 
pace cele mai jos numite, adecă las: fiii-meu lorgul după sfăr- 
şitu vieţii mele să stăpănească moșiia Desa din sud Dolj, tot 
hotaru, și moşiia Pădina pe jumătate, partea mea, de peste 
tot hotaru, din sud Meh[edin]ţ, fiindcă jumătate să stăpănește 
de dum[nejzi Pit(ajrleasa] Uţa Săuleasca, și viia de la Ore- 
viță, ce mi s'aă dat de zestre. Îi las şi casele de aici din 
Craiova tot fiiu-miei Iorgul. Las şi fraților miei: dum|aejei 
Ssurori-mea leliţii Catincăi Găneascăi să i să dea ti, trei 
mie, bani gata, şi cinci suflete de Ţigan[i], şi dumnlealui 
frăţine-mieă Med[elnijt[e)r[ul] Ștefănică Bibescu ti trei mie, 
bani gata, şi cinci suflete de Țigan[i], şi nepoților miei, fi 
răp[osajt[ullui frăține-mieii Sărd[ariul] Costandin Bibescu, t 
cinci mie şi cinci suflete de Țigan[i]. 

Aceşti bani și acești Țigani să-i răspunză fii-mieii lorgul 
dum[neajlor fraţilor, din iganii ce am adus de zestre, iar 
ceilalți Țigani ce mai trec, să rămăe fiului miei lorgul, şi 
dum([neallor să nu mai poată cere şi a mai pretinderisi mai 
mult, căci atăta este bunăvoința mea. 

ȘI, de mi să va întămpla mie moarte, şi copilu va rămănea 
nevărsnic, las şi însărcinez pe dum[neajlui frate-miei Dumi- 
trache, ca pe un frate mai mare ce l-am avut și l-am cu- 
noscut drept părinte, atăt la creşterile noastre și la călă- 
torii, cum și în toată viiața noastră, ca să caute şi de su. 
fletu miei și de al copilului, pănă va veni în vărstă, şi 
dum[neallui să fie ca un epitrop pe acestea care las fii-mieă 
lorgului, să nu poată să le dea la alți copii ai dum[nea]lui, 
saii să le schimbe, Iar, cănd, ferească Dum[nejzei, să va în- 
tămpla după moarte mea și copilului moarte, las vechil şi 
stăpăn de spre partea mea iarăș pe dum[neajlui neica, ca 
să-m aleagă pe unul din fii dum[nea]lui şi să mi-l numească 
fecor mie în locul Iorgului, și să i să dea toate supt stă- 
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pănire-i, pentru pomenirea mea în veci. lar fraţi să nu poată 
pretenderisi mai mult decăt ceia ce le s'aii însemnat 
mai sus, 

Las și însărcinez pe dum[neajlui neica frate-miei Dumi- 
trache Bibescu biv Vel Loglofăt] ca, de nu voi putea ei să 
scoț de la Păh[arni)c[ul] Stan Giianul toată zestrea mea și 
alț bani, ce prin cărţi și prin comision îm sănt lămurite, să 
le scoaţă dum[neallui, şi toți acei bani'să să dea pentru su- 
fletul miei, adecă să-m facă pogrebaniia cu toată cinstea Și 
orănduiala: cu arhierei și arhimandriți şi alte obraze cins- 
tite besericeşti, şi pomenirile cele obitnuite, pănă la patru- 
zeci de zile și pănă la înplinirea de trei ani, cum şi de aciia. 
încol6, așișderea şi milele și sărindarele, după cum mai la 
vale să numesc. 

Să să plătească datoriile și tărguelile ce vor fi cu răvașu 
miei, și t! cincizeci cumnatului Ioniţă. 

Șaizeci sărindare. 

T! cinci sute la Sfănt[ul] Mormănt. 
T! cinci sute la Sfăntul Munte. 

Ti doaă mie cinci sute la zece fete, căte ti 250 de o fată, 
din care t cinci sute să să dea nepoatei Stăncuţăi Fo- 
teascăi. 

T' una mie la -doaăsprezece fete mai de jos, și căte o. 
vacă. 

Oile și scroafele ce am să iai de la Jiianu, să să dea 
iarăş de pomană la fete sărace. 

Să să facă o beserică la Pădina. 
Să să facă o biserică și la Desa, și să să împodobească 

cu odăjdii și cele trebuintoase. 
Carăta ce mi s'a lăsat de răp[osajt[a] maica, înpreună. 

cu cai, ori să să vănză, și bani să să dea Stăncuții 

Foteascăi, ori carăta și cai, cum va pohti. lar care, 
ori din rudenii, ori din judecători, sai din cei bise- 
ricești sai din cei lumești, sar ispiti a-m strica diiata, să. 
aibă a da seama și răspuns la înfricoșata zioa aceia 
a răsplătirii înnaintea Domnului nostru I[sus) H[ristojs, 
Dum[nejzeii cel adevărat, pentru că cu dreptatea minții:    
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amele am orănduit, şi limba mea aii grăit, și măna mea am | 

şi îscălit. DEI 
1811, luli 3. i 

Băl(ajșa Bib[easca]: aceste sănt toate cu zăsa şi învăță- | 

tura mea. 
B[arbu| Şt[irbei), Vor[nije, mart[or]. 
Aceste mai sus arătate le-am scris eii cel mai jos iscălit 

din însăș zisa și învățătura dumn[eajei Păh[ăjrnicesii Bălașa 

Bibeasca, și sănt mărturie: Ioan Pleșloji[anuj Loglofă]t za 

Divan !. 
Chemaţi fiind de dumnei Păh[ă]r| [nijceasa Bălașa Bi- 

beasca, ne-aii arătat adastă „diiată, pe care cetindu-o mai în- 

tăi din cuvănt în cuvănt, şi atătăndu-ne că din bună voința 

dum(neajei aii făcut atastă fetorie de suflet, pă coconu Ior- 

gul, nepotu dumisale, ne-ai dat rugătune ca să întărim şi 

noi cu iscăliturile, și, fiindcă adastă fedorie de suflet s'ai 

făcut și cu cetanie de molitve, după orănduiala sfintei bisea- 

rici, precum să arată și prin deosăbită carte, de aceia, după 

cearerea ce ne-ai făcut, s'aii adeverit și de către noi cu is- i i 

căliturile. 
oc ăpipiuavăpiras, Enicponos rod ârțiob “Pryyizob bnoiefimoi. 

"x 8r1v luli 10 d. 

Pop Oprea, protopresvilter]. 

Pop Iordache Castris: | 

Dup[ă] rugătunea ce ne ai dat şi noao d|umneajei Pa- 

hfa)rnitasa Bălașa Bibeasc[a] ca să întărim atast[ă) diiată, 

ce lase a se urma dup[ă] sfărșitul vieți dum|neajei, care 

theorisindu-o şi noi, şi văzindu-o că iaste cu bună orănduială | 

am adeverit-o cu iscăliturile noastre. Ă —————— 

1811, Săpt. 8.» - r 

(Trei iscălituri neînţelese.) 

  

   
Balaşa nu mai era în viaţă la 18160, căci iată adeverinţa 

ce dădea la această dată Ştefan Bibescu fratelui saii Dumi- 

trachi pentru partea sa din moştenirea surorii : 

1 Cred că e tatăl scriitorului Gheorghe Pleşoianu.    
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«4.000 ti, adecă patru mie, am priimită şi eu, partea din 

clironomiia răposatei soru-mea Bălășica, de la dum[nea) jluă. 

frate-mieii Dumitrache Bibescu biv Vel Log[o Jfăje, mai ră- 

măind igani a ni-i lua, și pentru încredințare am dat această 

_—aseverință dum[isalii. . 
- 1817, Fevr. 12. Ștefan Bib[escu]. 

Și eu am priimit pă Marcul zlăt[a]r cu cinci copii din. ..(2) 

răposati surori-mea, E 

([V*:] Adeverinţile frăține-mieii Ştefan de bani ce i-ai 

lăsat şi Țigani cari sai dat de răposata sora noastră 
Bălașa.» 

Adeverinţa lui loan Gănescu, soțul Catincăi, sora Bălaşei, 

e ceva mai înnainte datată:" | 

«4.000 tl, adecă patru mii, am priimit și noi, parte din 

clironomiia răposatei cumnată-mea Bălăşică[i], de la d[ulm- 
[neajlui cumnatu Dumitrache Bibescu, biv Vel Logofăt, mai 

rămăind 'Ţigani a ni-i lua, şi pentru încredințare am dat 

atastă adeverinţă d[ujm(neaji[uli. 

Ni 816, luli 8. 
Joan Gănescu. 

[Pe Ve, tot de mina lui Dumitrachi:] 
Adeverința cumnatului loan Gănescu de partea de bani 

și de Țigani ce i-ai luat, ce-s lăsaţ de dlu |m[neaei răposata 

sora noastră Bălăşica.» 

Pănă a se ajunge însă aici, fusese oarecare neînțelegere, 

precum mărturisește acest răvaș al fratelui mai mic, Ştefan, 
către cel mai mare, Dumitrachi: 

«Cu frățască dragoste mă îuchin dumitale. 

Frate. Nici-odată nici prin cuget nu ne-ati trecut ca să 

între judecată între noi: mai vărtosă că Catinca [Găneasca] 

nu te-aii socotit de frate, ci. întocmai ca pă un pătinte, și 

te lasă la proeresis și sine de sine al dumitale. Fiind al du- 
miltajle ca un frate mai mic: 

Ștefan Bibescu.» 

Văduva lui Dincă Bibescu, cel prins de Pazvangii în marea 
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lor năvălire din 1802, Elenca, scrie lui Duimitrachi o în- 

treagă scrisoare în afacerea aceasta a moștenirii : 

«Cu plecătune mă închin dumlitalle. 

Cinstit pitacu duw[italje cu plecătune priimind, am văzut 

cele ce mi să scriie de către dumneata, că răposata cum- 
nata Bălășica prin diiată lasă şi copiilor miei, lui Tache și 

Tincăi, ti 5.000 și 5 suflete de Tigani, și că banii vor umbla 

cu dobăndă la ioc sigur, pănă cînd vor trebui la măritișul 

copilii, iar dobinda poate să să iă de mine. lar pentru acele 

suflete de Țigani îm însămnez dumn[eâta] cei ce sănt să 

„să dea. Pentru care arăt dumlitalje că, pentru bani, bine ar 

fi ca să stea la dobîndă pentru trebuința copilii, dar dum(neata] 

bine știi că butcă nu am, ca să mă tirăsc măcar pănă lao 

biserică, sai, la o vreme rea, să trimiț copilu la dascal ; casăle 

s'au prăpădit după cum poţ dum[neata) să trimiț să să vază, 

precum și grajdu şi șopru şi cuhniia. Ei putincoasă. să le 

fac, nu sănt, că știut iaste dum[ital)e cit venit are casa și 

cită cheltuială urmează a merge pă an, după scumpirea care 

iaste acum. Că, cu venitu ce'am ei, nici logofeţăi și negu- 

țătoraşii nu poate să-ș iconomisască cheltuiala casăi întrun 

an. La care te las pă dum[neata] să judeci creștineşte: pănă 

acum am șăzut pă capul dumn[eai[ui] neicăi, cumnatu-miei, 

dar, fiindcă și dumnjea]i[ui] iaste supărat, că are calabalăc 
mult, nici eii nu poci să-i aduc mai multă supărare, — mai 

vărtos că poate să plece și dumnei lelița, soru-mea, la 

Tărg|uj-Jiiului 1. Și ei mă rog dumlitalje ca din banii ce ai 

lăsat răposata cumnata Bălășica să orînduești dum(neata) pă 
cine vei socoti, ca să să dreagă casăle, să să facă și cele 

trebuintoasă namestii, grajdi, sopru și cuhniie, că iaste și 

păcat și pentru mine, să n'am unde să șăz cu copilașii, şi 

casăle copiilor să să prăpădească cu totu, cînd să vor drege 
acum în grab. 

Asemenea mă rog ca să-m cumperi dumneata] și o butcă, 

sai să-ţ faci pomană să-m dăruești carăta răposatii cumnată- 

1 În biserica de la Stănești (Gorj) se vede, lîngă chipurile ctitorilor repa- 

raţiei şi al Domnului din 1824, Grigore-Vodă Ghica, chipul unui Dincă Ro- 

şianu (Rioșanu?). - 
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mea Bălășicăi, că nu va fi nici-un păcat, pentru că știut 
iaste dumjitalje că sănt adichisătă [:=nedreptățită] din lume. 
şi las să judeci dumn(eata] de să cade să nu am și ei o 
butcă să mă tărăsc la o biserică, după cinstea neamului miei 
și după cinstea dumlitalje. Pentru care, cănd dum[neata] vei 
priimi a mă sugruma a nu mi să drege casele și a mi să 
cumpăra o butcă, sănt sălită ca să jăluesc la stăpănire să să 
vănză vre un acaret, că nu poci să mai trăesc ca niminea 
după pămănt și pă toate zilele supărată de datornici; că nici 
a mă mai îndatori la cinevași nu mai găsăsc, nici timpii 
nu m'aă mai ajutat de vre o trei ani încoace ca să mai fac 
niscai zaherele pentru trebuința casăi, sai legumuri, ci trăesc 
cu tărgu. Acestea toate judecăndu-le şi dum[neata] creștinește, 
vei face cum te va lumina Dumnezăă mai bine, lar, pentru 
Țigani, Stan Ţiganu, fratele lui Ioan, cu nevasta lui și cu 
băiatu, îi priimesc. lar pă Maria Țiganca, fiind văduvă, nu-m 
dă măna să o hrănesc și să o îmbrac. Și mă rog dumlitalje 
ca să mi să dea Gheorghe Țiganu, fratele lui Stan, cu un 
copil ce-l are, fiindcă nevasta îi iaste Rumăucă, cu care 
încă nu sai mai cununat. 

Și cu plecătune sănt a dumiltalje mai mică: 
— Pevrluarie] 14. „ Ele[n]dla] Bib[easca ].» 

III. 

Tot Bălașa se chema o altă Bibească, Balaşa, văduva unui 
Bibescu, deci Bibească prin căsătorie, şi, cum spune însăși, o Ar- 
getoiancă. De oare ce Elena, văduva lui Dincă, îi venia, cum 
scrie, nepoată, iar Dumitrachi nepot, se vede că ea fusese soția 
unui frateal lui Ștefan Bibescu, deci nora lui Ioan. De la aceasta 
avem un lung testament, din 1825, în cuprinsul care urmează : 

13 Rugust 1813. cr'O “Pruyinov Ladoutinv 2mGefatoi, . . Bălașa 
Bibeasca, «aflindu-mă în patimă de boală, temindu-mă a nu mi să 
întîmpla sfirșitu făr de veste», își face diata. «Ca să nu mai las 
pricini şi judecăţi pă urma mea, arăt în scris cui ce am lăsat de 
bun[ă] voia mea: pentru care, macar că, aflîndu-mă la țară, am 
fost fac|ult o diiată scrisă de popa Gheorghe de la satul 
Bălăciţa, dar, fiind om fără știință, n'a ştiut să o alcătuiască    
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după cugetul mieii, iar acum, aflindu-mă aici la Craiova, 
am făc[ult acastță] din urmă diiată întocmai după cugetul 
miei, și am rugat pă Prea Sfinţiia Sa episcopul Rămnicul, 
chir Galaction, de ai adeverit-o cu iscălitura Prea Sfinţii 
Sale ca să fie crezută la toate judecăţile. 

Toată zestrea răposatii fii-mea Marii, după foaia de zestre 
ce iam dat, o las supt stăpînirea gineri-miei Cluă[e]r[ul) 
Dumitrache Brăiloii..., iar, după moarte dum[neallui..., să 
rămiie ale nepotu-mieii Nicloliaie Slugfe]r Brăiloiii, pe carele 
cu toată rivna și pohta mea l-ai făcut fie-mea și gineri-mieii 
copil de suflet prin știre de Domni şi de arhierei, Și, 
măcar că la urmă mi-iai bănuit atît rudele mele, Argetoeni, 
cit și rudele răposatului soţului miei, Bibeștii, socotind că 
l-ai făcut pă nepotu-miei Nicolăiță clironom pă toată casa 
mea, şi, făâr de a ști ei, ai și pornit jalbă din partea mea 
la Domni înpotriva iothesii, dar mai la urmă cu învoire între 
noi am făcut şi zapis, care s'aii iscălit, atit de nepoții] miei 
Bibeșştii, și de fraţ(i] miei, Argetoeni, cum și de răp[osatu]l 
nepotu-mieii, Dincă Argetoianul, coprinzător că toată zestrea 
fie-mea după moartea fie-mea și a ginere-miei să rămiie 
supt clironomiia nepotu-mieii Nicolaie, iar moșiia Bălăciţa, 
partea mea, după moartea mea și a fiie-mea șia gineri- 
miei, să rămiie nepoţil[ojr miei Bibeștii, cum și moșiia Po- 
iana, jumătate, partea mea, ce mai fost dată de zestre fie- 
mea, să rămiie la frați și nepoții miei Argetoeni. Iar iothe- 
siia nepotu-miei Nic[ojlae să sfă) păzească întocmai. Dar, 
mai la urmă, înșălată fiind prin multe vorbe, am fost făcut 
o însemnare de diiată, lăsînd și ceialaltă jumătate moşiia 
Poiana, ce este zestrea, fie-mea, dum[neajlor nepoțiițojr Bi- 
beşti, mai făcind şi alte strămutării din iothesie, şi din le- 
gătura zapisului ce cu învoire am făcut între noi. Și, fiind- 

că acea însemnare ce am fost dat dumnjea]lui nepotu-mieii 
Loglofă]t Dumitrache Bibescul s'aii făcut prin greșală, în 
vreme cînd mă aflam în jalea morţii fie-mea, înduplecîndu- 
mă prin multe vorbe, şi uluită fiind de jale, — de aceia, cu- 
noscînd că am greșit, pentru ca să nu mai las judecăţi și 
jurăminturi pă urma mea, printr'această diiată anerisesc 

   



234 ACTE PRIVITOARE LA GHEORGHE BIBESCU-VODĂ 

toate cite s'aii făcut în potriva iothesii și a legături zapi- 

sului de învoire, şi rog cinstitele Divanuri ca acea diiată 

să nu să ţiie în seamă, ci să urmeze iothesiia și legătura 

zapisului ce s'aii făc[ult prin învoire cu frați și nepoți miei, 

prin care s'aii lăsat la amîndoaoă neamurile mele ce li s'aii 

căzut, atît din moşii, cît și din Ţigani.» Mai lasă lui NIi- 

colae «pă Dinul Țiganu, Govorean», pe Nicolae Talabă ș. a. 

«Însă moșiia Bălăciţa jumătate, cum și moşiia Poiana jumă- 

tate, partea mea, ce le am supt stăpănirea mea, trei ani să 

nu fiie volnic nimeni a le stăpiîni, decit să să] dea în 

arendă şi să să] facă pomenirile și milosteniile cele orăn- 

duite ; însă, de va trăi gineri-mieii Clugfejr[ul] Dumitrache, 

să s[ă] facă acestea prin iconomiia dumnleajlui şi printr'a 

nepotu-mieii, Pit[a]r[ul] Ghiţă Argetoianu.» Apoi moșiile se 

vor împărți între Argetoieni și Bibești. Jumătate din Izvoa- 

răle, dată «<nepoată-mea Rucxandi», să-i rămiie. Țiganii: 

Stepan, Govoreanul, «Stanca fată lui Ţui și loan Murgul fe- 

&[olr|ul] Radii..., un plug cu opt boii cu toate fiiarăle 

plugului, și zece oi, şi o scoarță, și o câldare mare, și dooaă 

castroane de cositor», Argetoienilor. «Las şi doi telegarisă 

s[ă] dea cumnată-mea Ilincuţi, cu hamurile lor, pentru co- 

pile.» TȚiganii lăsați «lui Costache, fiiu răp[osalt[ullui nepo- 

tului Dincă Argetoianu. Nicolaie croitorul, ce ţine o Ţi- 

gancă a nepoati [Sărdăresii] Elencii Bibeascăi... Ion Ţi- 
ganu, fetorul lui Stepan, ce ţine Rumincă..., Tudor Jim- 

blariu ..., Tiganca Mărgărita» şi alţii, «nepoților miei Bibeşti, 

la cite-trei fraţii! si amîndoaocă sorile. Dinul Țiganu lăut[a]r, 

fetorul Radului bucătla]r», și alții, «nepotu-mieui Petrache 

Obedeanu : asemenea îi las o scoarță. Butca cu doi telegari 

şi cu hamurile lor le las nepoati Mariuţii Mileascii, cum şi o 

roiche de atlaz și maloteaoa cu samur, puinduiisă față 

noacă... Plapoma cu doacă perioare cu faţa aleasă şi sal- 

teaoa le las copili răposat|uluji Cluc[elr|ului] Barbu Otete- 
lișanu. La cinci fete de boeri sărace să li să facă cîte o 

roche şi scurteică cu cacom... Doaoăzeci de stupi să s[ă] 

1 Constantin, de şi răposat, e socotit prin fiii săi.    
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dea la biserica de la Argetoia, să fiie pentru sfânt[a] bise- 
Trică. Asemenea să să dea doaoăzeci de stupi la biserica 
de la Bălăciţa. Doaoă capre şi doaoă oi să s[ă] dea finului 
Ioniță Botezatu de la satul Gogoșii, să să dea și fie-sa o 
roche de șamalagea şi o scurteică saii televichiie înblănită 
cu sangeap. Celelalte oi, stupi, rîmători ce să va mai găsi 
din vitele casii, să le iă nepotu-mieă Nicolăiţă Brăiloiii, ca 
să le înparță pentru sufletul miei ; din care să dea şi doacă 
oi lui Țui Ţiganu. TI. 100 să s|ă] deala biserica de la Cre- 
țăştii, ti 100 să s[ă] dea la biserica dela Popînzăleștii, ui 
200 să s[ă] dea la biserica dela Lainicii, t! 5oo să s(ă] dea 
la Sfănt[ul] Mormint, t! 5oo să s(ă] dea la Sfănta Gora. Să 
să dea și treizeci de sărindare pe la biserici, şi ja pome- 
nirile pînă la trei ani să aducă în trei rînduri arhierei să 
slujască. , . Bă!l[a];[a] Biă[easca ].» 

[Pecete cu «Bl. Bi.>] | 
Copie întărită de Divanul veliților boieri la 28 Decembre 

1825. — Și copie după această copie. 

IV. 

Înfiat de întăia și dăruit de cea de a doua Bălașa Bibescu, Iorgu 
fu însă aproape înfiat de cineva cu o bogăție mult mai mare, Ma- 
rele-Ban Brincoveanu, care-i dădu pe nepoată-sa Safta Mavro- 
cordat, poftindu-l să și vie să-i locuiască în casă. La 3 De- 
cembre 1824, Banul serie lui Dumitrachi Bibescu următorul 
răvaş grecesc, pe care nu-l traducem căci n'are alt înțeles : 

Ti sbyeviav rs dBehpmâs domalâuevos Tp00xbvă. 
To ămă mâ' Noeyfplov ădehpruiv pas adrije Amoxpritrăy nowu- 

oâuevos, Evenhiofimy xapăs xai Ooumâtae, wat dunfefaobsie ij 
zpbs Eyă ethapwij ms zpooijwnow vai cv Ex Getae wave 
506 tdatopţov dmndoyijy ris pehhobone vtae ooypţavrije pac 
oXEozoc eră rob phrărov rs bio Tewpyixm, Zâitaon. my Kb- 
po, eipas inemdas wat ebyaptarnpiove covăs alpov mphe adry 
zdy ebăoxijsavea vă Emtowvâby) xai. vă aoprmpba adră ră UDSTÂ- 
po Tob svvotxaciov, 7ij aia, Emtysbosr redatonotobuavoy. O0bro 3 c

e
 

a 
La
] 

4 
uztă Xâţob dmaiov sd0vuây ovrppaipo oi ij Deva, sas Eni 

io îcov oiinw drţatiij Exfdoe rije roabrne îepâe Tpoliozwc, ca   
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dr oi vioi, meprnotobuevo! 650 Evas tă TĂ ThEOveXrijpaTaL Tobe, 

ai. mpooronebâuavoL be maidec pac, vă dvavbnoat Ey hapmpăy STĂ- 
. 7 2 7 a z * € a * A &toy, zagă năyoy ebpruobuevot, vă mporowijooa ai jpiăis Xa. Vă 

pavăoty pehpo etc mi Ever. "AN tă vă ebnohovfi, 

xi 1, Exmhipoois zod Epyob Enera vă iv 17 pix orpetwate 

zâv Boo maptouev 7 prăzi pod Zoia, dă vă Ex Tv 

mposnopipăy rây varnaiav ans, 1ai 6 pihrazoc “apbpăe vă Mb 

ebyapiornsw tă ră mpoimusva Tov. Ilepixhelo ri ebyevi rs Tă 

rotodToy ovusioua tă vă ră Bspj5m, Wa, ăp oh pot rd Ento- 
pete. eră Gmodoyic, râs Bee ăvrrțpapţ) 12 Dnoypapi pă Ti 

Awijnoboay popunrăv, va Bes Epyerptoti) re avant ave 
Napmovriâvp 8 vă mă Epyewpiog îv xatpte re abradthewp rob. 

“Ag pih Oodesinm 88 mapanzh Vă was ebagyenilmrat ovyeXâs ră 
ris Eperorărns pot bpisias ns, vai dr XXNO Eyxpivm d&tov vă 

pot rd oo mepi t55ac ov. Tijy ebyevesrărny ăpy6vuoay Bop- 

-urteoay xoxbvov Rariţtov ddshpixâc TpaSbvă, ai. etui 
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În aceiași zi, Brincoveanca trimete o tot aşa de călduroasă 

scrisoare Bibeascăi, încredințindu-i pe «fiica sa, ca una ce e 

vrednică de iubirea de mamă» a soacrei. Si ea dorește în 

cheiarea formalităţilor şi ziua de bucurie a nunţii. Şi la 27 

Decembre, odată cu felicitările pentru Crăciun, se vorbeşte 

de apropiata zi a a căsătoriei tinerilor. 

Trebuie să se spuie că propunerea nunţii fusese primită 

de Brincoveni încă de la 15 Novembre. 

Felicitările pentru serbarea căsătoriei, făcută, printr'o deli- 

cată atenție, în ziua Sf. Grigore Teologul, se scrii la 28 la- 

nuar din partea Banului și Bănesei către Vornicul și Vor. 

niceasa Bibescu. Brincovencei îi pare răi numai că «n'a putut    
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fi de față pentru a săruta de aproape cununiile lor». Ea nă- 

dăjduiește, ori să vie însăși în ţară, ori să-și primească la ea 
în Ardeal cuscrii cei noi, 

Într'o nouă scrisoare a Banului, la 28 Mart, se și vorbeşte 

în adevăr de apropiata trecere peste munți a Catincăi. 
Alte lămuriri asupra șederii peste munți după 1821 a 

Brincovenilor și Bibeștilor se pot afla în vol. VIII, care cu- 
prinde corespondenţa și cu acești boieri a marei Case de 
negoț sibiiene Hagi Constantin Pop. 

- 
V. 

În negocierile pentru căsătorie fusese amestecat fratele cel 

mare, Știrbei, și de la el ni-a rămas astfel în această cores- 

pondenţă foarte insemnatul răvaş de tinereță pe care-l dăm 

aici întreg, și cu traducerea cuvenită : 

15/17 9âgtov, casfdro. 

Tijy detrăv ras aonatouar. 

“HI Xovriea d” ebpâvy ns 
bpaiyet evrehtorara: Eyouzv 

uagpiljy Ezirtâstorirmy xi, ta- 

mpode dEodâ[ove, rhv Bpariy 

aa mby Kapalijoov, vzori E)- 
fivra amd Biâwms, Thy 6oioy 

VANGTA Eotezavioauey, Eaw- 

zixa mai E, 7pd 5vds umvbe 

ură rivos Bpoasofăns. "Au 

pârepol 6. tarpoi BRăpyovv d- 
Edhovo! vor, 4 haite 

dă Tic uefdabpuig Ta-/băpo- 

was vă Ti, edarțeăiodă ij 

=07b-(1) dmehevOspworw zijs ov- 

(bob ov, 

"Ac  AâGm sumepwdetorăv 
“păun rod s:6aorod fetov p.ov 

Bpanmofăvov, în 7ob Groiov 

Bes Gebatoy) zhwptorara ze- 

pi doov Ti) etxov ppâder sis ră   

15/11 Novembre, Simbătă. 

Sărut mina, 

Săftica, prin rugăciunile 

d-tale, e în cea mai desăvir- 

șită sănătate. [E vorba de 

nașterea ei apropiată.) 

Primeşte scrisoarea inchi- 

să în acest plic a respecta. 

tului unchiii Brincoveanu, din 

care te vei încredința pe 

deplin despre cele ce avem 
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a-ți scrie cu privire la răs- 

punsul d-tale, de oare ce 

scrisoarea lui exprimă bucu- 

rie şi mulțămire pentru ves- 

tea sănătății desăvirșite a Ca- 
sci d-tale, a călătoriei d-voas- 

tre acolo și a plăcerii ce ați 

avut-o cu petrecerea d-voas- 

tre aici. Veţi arăta foarte 

multe mulțămiri amîndurora 

[unchiuiui şi mătușei] pentru 
deosebita iubire, bunăvoință 

și simpatie ce o arată către 

Săftica și către mine, pre- 

cum și pentru simțirile cu 

adevărat părintești ce aii 

către noi. 

Viind apoi la afacerea fra- 
telui miei, vei arăta unchiu- 

lui miei că scrisoarea d-sale 

va mișcat pînă la lacrimi 

pentru caracterul cu totul 

neaşteptat al lucrului: neaș- 

teptat, zic, pentru soarta 

prea-strălucită care pe ne- 

așteptate se gătește tinăru- 

lui, și, al doilea, pentru ma- 

rea tinereță a vristei lui, 

Vei exprima înnalta-ţi recu- 

noștință pentru fireasca aple- 

care și simpatie ce totdea- 

una a avut-o către Casa du- 

mitale, care a primit bine- 

facerile d-sale. Și, după ce a 

făcut fericit pe cel mai mare 

fii al d-tale, vine acum să 

facă prea-fericit și vrednic    
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de invidie pe cel de-al 
doilea, deschizîndu-i pentru 

viitor o carieră prea-strălu- 

cită. Și acestea toate nepu- 

tîndu-le înșira altfel, le lași 

în sama lui Dumnezei, care 

voieşte a te mîngiia la bătii- 

neță şi a te răsplăti pentru os: 

tenelile, grijile şi cheltuielile 

cele din cale afară de mari, 

ce, din cruţarea d-voastre, 

le-aţi făcut pentru a pregăti 

o creștere liberală copiilor 

d-voastre. Că nu  sînteți 

vrednici d-voastră | Bibeștii) a 

da pentru aceasta mulțămită 

vrednică Celui Prea Înnalt. Că 

în sinceritatea inimii d-voas- 

tre luați curajul ce trebuie 

pentru ai arăta că vă pare răi 

numai de aceia că Iordachi e 

silit în mijlocul studiilor sale 

şi în vrista cea mai scumpă a 

lui să întrerupă cursul sîr- 

guinţii sale, pe care l-a străbă- 

tut cu atîta strălucire, și în 

care făgăduia pentru viitor 

cele mai mari progrese. Căci 

singura d-voastră ambiție a 

fost totdeauna să îndrumați 

pe fiii d-voastră cu adevărată 

creștere, privind creșterea ca 

singurul temeii nezguduit al 

fericirii unui om, ca singura, 

neclătită bogăţie și mai pre- 

sus decit orice valuri ale 

norocului, Dar, încredințați 
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fiind că supt părinteasca că- 

lăuzire a bunătății, înțelep- 

ciunii, încercării multe și 

multei deprinderi a d-sale, 

va putea să îndeplinească 

ce-i lipsește, după caracte- 

rul ambițios al tinărului, şi 

să se facă cu timpul vred- 

nic de prea-strălucita soartă 

ce i se presintă, fiind siguri 

că d-lor vor întemeia această 

căsnicie pe singurul nezgu- 

duit temeiii al simpatiei și 

aplecării firești a aminduror 

tinerilor unul către altul, și 

știind încă şi bunele senti- 

mente și marea indulgență 

ce se potriveşte cu vrista de 

tot tinără a lui Iordachi, care 

nu are încă nici 22 de ani 

împliniți, şi, prin urmare, că- 

tre neîncercarea și lipsa de 

practică ce poate să aibă 

față de lucruri, — netrecînd 

cu vederea nimic din acestea, 

îi trimeteţi din inimă toate pă- 

rinteştile rugăciuni și mulță- 

miri, îl închinaţi [pe Iordachi] 
cu totul dumilorsale şi-i dați 

poruncă părinteşte să-i pri- 

'vească de acum înnainte pe 

dumnealor ca pe singurii pă- 

rinți, binefăcători ai lui şi 

Dumnezei pe pămînt, și veți 

păstra pe cel mai wic fiii ai 

d-tale, lancu, pentru îngriji- 

rea și mîngiierea bătrînețe-    
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1143. Vol. XI. 

  

lor, ca să vă caute. Vă veți 
adresă întru aceasta însă, 

scriind, nu numai către un- 

chiu, ci şi către mătușă-mea, 

care are în adevăr destulă 

simpatie pentru fratele miei. 

Te asigur că tînăra este 
înzestrată de fire cu cele mai 

mari frumuseți ale sufletului 

și trupului și împodobită cu 

nu puţine talente ciștigate. 

Deci trebuie să-i daţi lauda 
ce se cuvine. lar întru toate 

celelalte binevoiți a nu vă 

depărta întru nimic de la gîn- 
dul scrisorii mele, nici adău- 

gind, nici suprimînd, chiar și 

cel mai mic lucru,— pentru 

că-ți scriii acestea din cea 

mai mare încercare şi cuge- 

tare. Ci păziți-vă, pentru 

Dumnezeii, să nu care cumva 

să bănuiască cineva cele 

ce se pun la cale, pentru 

că atunci toate s'ati schim- 

bat. Afară de mama, să nu 

încredințezi aceste lucruri 

nimănuia,. 

Supusul fiii al d-tale: 

Știrbet. 

Scrisorile d-tale le vei tri- 

mete cu recipisă, luînd toate 

măsurile de precauţiune ca 

să nu se întimple a se pierde. 

Scrisorile d-tale de la 11 No- 

vembre le-ai primit. 

16 
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Procesul miei și-ar fi avut 

mai de mult sfirşitul, cu ru- 

dele răposatului mieii tată 

adoptiv, dacă unul dintre ei 

par fi fost Dincă Grădiș- 

teanu. Acesta e acum la Bra- 

şov, în mare nenorocire: 

cu 25.000 de lei el s'ar în- 

voi să ajungă a recunoaște 

în scris drepturile mele, care 

nu se pot contrazice, şi să 

scoată orice protest de la 

consulatul rusesc, la care 

s'ar întări înscrisul miei. În- 

dată ce s'ar înlătura această 

piedecă, pentru că ceilalți 

protivnici sînt toţi supuşi 

turceşti, ca şi mine, atunci 

S'ar cerceta judecata înnain- 

tea Divanului domnesc, sar 

întări anaforaua boierilor, aș 

lua cea de-a doua întărire 

domnească pe care o cer 

legile, și mă asigur în toată 

privința pentru viitor. De 

aceasta mă ocup acuma, 

vrând să duc la capăt această 

afacere a mea înnainte de a 

se face nunta fratelui mieii. 

Acest lucru e de cea mai 

-mare nevoie și neapărat pen- 

tru asigurarea rostului miei, 

înnainte de a se mai trezi 

împotriva noastră invidia ge- 

nerală a oamenilor răii voi- 

tori și pizmătareţi. Singurul 

lucru ce mă supără e căacolo    
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aflu că nu se mai cercetează 

judecăţile, din pricina ciumii, 

şi că Divanul, ca și celelalte 

Curți de judecată, sînt în- 

chise încă pe mult timp. 

Rog să se cerceteze cu chih- 

zuială lucrul, și, după lămuri- 

rea tuturor împrejurărilor, să 

mă învredniceşti răpede de 

veneratul d-tale răspuns. 

Cetind această scrisoare 

a mea cu multă îngrijire 
şi cu băgare de samă, și, 

dictînd după aceasta întoc: 
mai răspunsul către unchiul 
miei, să te îngrijești a-l lă- 
muri îndată, 

      

  

       



VII. 

SCRISORI ALE DOMNILOR MUNTENI ALEXANDRU 

GHICA ȘI GHEORGHE BIBESCU. 

  

  

  
 



intre aceleași hirtii ale d-nei Ana Odobescu, am găsit. 
citeva scrisori autografe ale lui Alexandru Ghica şi Bibescu: 
Vodă către maiorul și colonelul, apoi generalul Odobescu. 
Acesta era prietenul intim al lui Ghica-Vodă, care a fost. 
nașul scriitorului Alexandru Odobescu. Scrisorile dintre acești: 
doi prieteni privesc cunoscutul complot al Bulgarilor cari: 
voiaii să treacă Dunărea pentru a stîrni tulburări în ţara lor: 
Puţinul ce se știe asupra ei se află în cunoscuta /szorie a: 
lui Regnault şi în memoriile colonelului Papazoglu, tipărite 
supt titlul de «Istoria Bucureștilor». La o conspirație olteană: 
necunoscută se referă una din scrisorile lui Bibescu. Cu pri- 
vire la amîndouă, Archivele Statului trebuie să cuprindă anu- 
mite dosare, pe care am de gind să le străbat cîndva. La: 
această informaţie trebuie să se adauge aceia pe care o daik 
rapoartele consulare francese, în copie la Academia Romînă. 

Il, 

[Wedatabilă ] 

I. Domnule. Răspunziă cu mulțumirile mele la cele din 8: 
ale lunii însemnate și trimise. Pentru ecselbanturi nu face 
trebuință să mijlocescu a să adăoga voie ajutorului miei, 
căci cu un cuvînt s'aii pusu aceasta pentru tot stabul. Pă 

Stepanov şi pă stab-trubaciii cu voie dată îi am poprit aici, și 

astăzi li să gătește jălbile de ostavcă, apoi îţ trimețu pă 

Stepanov, iar pă celălalt îl dai d-lui Hatman de aici.. Pen- 

tru leafa mea, gheneralu nu știi de unde ai aflat că sar fi 

vorbit de poprirea ei, și mi-ati cerut desluşire, și, cu toate că 

nu am vrut să priimescu osăbire ce Ex. Sa aii voit a face, 
dar pricazu l-a dat de nepoprirea lefii mele și a lui Popescu. 
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Vă rogu, domnule, să puneţi din muzicanți căţi vor avea 

glasu bun să învețe cîntarea liturghii rosești cu cuvinte ru- 

mînești; frate-mieu Mihalache are notele acei liturghii. Vă 

rog, înțelegeţi-vă-ți cu Domniia Sa şi faceţi bună punere la 

cale pentru aceasta, ca să îă grabnică săvirşire, fiind lucru 

lesne și de trebuinţă. 

12 Mart. 

Sînt al Domnii Voastre ca un frate şi slugă: 4. Gl. 

Adiutanţii Golescu și Mănescu vă rog să mi-i trimiteţi pă 

următoarea săptămină, căci am hărtii multe strinse și aș 

vrea să mi le puiii la orinduială cît stai pe aici, 

De veţi putea găsi vre un prais-curant de lucruri ostășești 

din vre-o fabrică saii magazie din Petersburg, vă rogu să 

mi-i trimiteţi; mi să pare că frate-miei Costache are un afiş 
ce îi ati venit cu epoleturile sale. 

Vă rogu, domnule, să mă înștiinţaţi cu cea di'intiii oca- 

zionă de izvorul pricinii ce curge între polcov. Baleanu şi 

maiorul Filipescu pentru darea polcului 1-iii. Gheneralu me-aă 

dat pricina asupră-m[i], și nu știi ce să îi răspunzu. Scrie-m[i] 

particulara părerea Domnii Voastre, și nu va ști nimeni. 

2. [1841.] Iubite Odobescule, 

Trimite mi un rapportu respunzătoru la cererea ce ți am 

făcut a ne însemna un ofițu pentru postul de inspectoru de 

dorobanţi în Mica-Valahie, şi însemnează-mi pe Grigorie Ghica? ; 

căci nu pocu înțelege că ministru dinăuntru sai altul oricare 

ar lua din ostire măcar un prost soldat fără a-l cere şi ai 

să da de către șeful ostirei. A. Ghica. 

3. 14 lullie 1841, 11 ceasuri dimineaţa. 

Odobescule ! | 

Acum priimesc la Breaza înştiinţare de ivirea unei cete ce 

ar voi să treacă peste Dunăre spre ajutorul celor ce să află 

în răsvrătire în potriva stăpinirii locală. Datoria stăpînirei 

1 Ca șef al noii oștiri muntene, Odobescu era atunci în Rusia, ca ofițer 

al oștirii împărătești, «Gheneralul» e Chiselev. 

2 Fiul fostului Domn cu acest nume și nepotul de frate al lui A'exandru- 

Vodă.    
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acestii (szc) prinţipat în asemenea înprejurare o cunoşti; de 
aceia nu-ţ dăm nici-o osăbită instrucție: un lucru numai 
cerem neapărat, ca să nu pierzi vreme a îi suppune, căci în- 
destule zile au trecut de cînd s'ai început pricina, şi la 
asemenea lucru și un menut este scumpu, căci zăbava rătă- 
cește duhurile, părînd slăbiciune sau voe vegheată. De aceia 
cu tonos cere să să predea, şi, laal treilea chemare nevăzînd 
suppunere, aruncă focuri asupra-le și prinde-i morți sau vii. 

Al. Ghica. 
4. Iubite Odobescule, 
Nepriimind pănă astăzi de dimineatză nici-o știință despre 

sfîrșitul pricinei răzvrătirilor bulgare, și, din științele ce mi 
să trimitea de la București, văzind că pănă la 13 răul spo- 
rea, scriindu-să în veleag și altă adunătură de oameni cu 
proaste cugete, am fost plecat să vii la Buzău ca să fiii 
mai de aproape în înţele[gejre cu Dom. V,, pentru orice 
ecstraordinare măsuri şi combinaţii ar fi fost trebuință într'o 
asemenea întîmplare, dar, pe drum întîmpinindu-mă currierul 
ce au fost trimis de căpitanul Manu la București, și de acolo 
indreptat cătr[e] mine, am venit numai pănă la Buzău, şi, so- 
cotind pricina desăvirşit potolită, pe de o parte vă însăr- 
cinăm a încunoștiinţa și căpitanului Manu și ofițărilor şi 
soldaţilor comenzi dum[neajlor că sîntem foarte mulțumiți 
de urmarea ce aii făcut, şi că așteptăm rapportul dumv. 
de numele d-lor ofițări şi de numărul soldaților, ca să le 
rînduim răsplătire. Aşteptăm şi știință de starea răniților 
soldați, pe lingă care veţi binevoi a îngriji cu toată doctori. 
ceasca căutare şi pe Bulgarii răniți, şi ne veți înştiința și ce 
familie ai lăsat și unde împușcatul unterofițeru. Iar, pe de alta, 
vă orinduim dinpreună cu Aga Manul să faceţi în taină cerceta. 
rea pricinilor, ca să dovediţi ce înclinare ai avut în acest complot, 
atit aici, cit și la Servia şi Bulgaria. Puteţi să le daţi toată încre- 
dinţarea, în numele nostru, că, mărturisind adevărul, nu numai 
stăpinirii turcești nu va fi prădată taina, nepriimit fiindu-ne 
să dăm sabii şi robii pe cei de cindea creştini, ci încă, lă- 
murind cu ştiinţa ce li să cere pentru a oblăduirei noastre 
regulă şi linişte, vor scăpa și înşuș de strășnicia sub care 
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urmează să fie suppuși pă cită vreme vor fi sub bănuială că 

nu să destăinuescu despre toate înclinările şi uneltirile ce ati 

fost avut şi mai aii încă; căci, aflind mai la urmă că ai tăi- 

nuit cevaş, apoi urmează să bănuim cugete necurate, și atunci 

vom fi siliți să îi tratarisim ca pă niște vrășmași ai liniştii 

obștești într'acest paânic pămînt, unde fiind fost umbriți și 

miluiţi, să fac mai nevrednici de milostiviria omenească pen- 

ru nemulțumirea lor. Ca acește chippuri lucraţi pănă cînd 

veţi chibzui ca să îi transportuiți. Eii miine mă întorc la 

Bucureşti, aşteptind rapportul Dom: V: despre oştire, ce 

S'aii arătat mai sus. 

Tlîrgul] Buzăă, 16 lullie 1841. A. G. 

ş. Iubite Odobescule, 

leri la prînzu am priimit scrisoarea Dom. V: din 17 şi 

astăzi cea din 18, şi cu întoarcerea maiorului Manu, ce aduce 

şi a celorlalţi ofițeri şi a soldaților răsplătiri, grăbescu a vă 

lăuda toate chibzuirile şi lucrările ce aţi săvirşit Dom: V: 

Acum că puterea ostășească vă este de ajunsu, luaţi tonul 

cuvenit atribuțiilor stăpinirei ce vi s'aii încredinţat. Meșeria 

noastră este guvernu: într'aceasta ne și mărgenim ; lasă să 

latre pe din afară proștii de minte, carii, fără să aibă curaju 

nici cît un ghitig, vor să fie viteji şi rivnitori creştinilor 

de după ușile lor: aceia în toate păminturile lumii şi în toate 

veacurile se vor numi necinstiți oameni. Căci uneltescu doă 

meşteșuguri de o dată, adecă şi lăcuitor saii dregător sau 

neguţitor patnic, și întreprinzător sai sprijinitor de complo- 

turi, de carele ei ar fi cea, mai gata jertvă, de nu ar pri- 

vighia, stăpînirea, să le scape veața și stările. Pe toţi cei 

arestuiți îi veți porni aci, cînd și cum veţi chibzui. Pofteşte 

pe Simion Andreevici! să vă tălmăcească cu tonos şi curat 

cu acei rătăciți ce încă arătaţi că sai fost adunat la lă- 

cuinţa veți-consulului, ca să le scoaţă din capul lor, că, la ase- 

minea împrejurare, şi fiind tovarăşii lor prinși cu armele în 

mînă, nu îi poateapăra nici cum. Viţe-consul austreacescu au 

1 Consulul rusesc din Galaţi: el fu scos pentru ajutorul dat răsculaților 

(Regnaule, trad. rom. din 1856, pp. 232-3)- 

  

   



SCRISORI ALE LUI ALEX. GHICA ŞI GH. BIBESCU 254 

trimes ocirmuirii o notă, carea, de nu ar fi de risu, ar putea 
să-l învinovățească către] guvernul săi, şi, fiindcă într'însul 
reclamă pentru un loan Nepştevo, rănit asupra răsboiului, şi 
Manu ne scrie că ai fost şi el între răsvrătitori, — de nu îi 
Sar primejdui viaţa trimițindu-l așa cum să află, îl poţi ri- 
dica și îl veţi trimete aici, unde se va cerceta de aă fost la 
privelește, sai în tovărăşia celor ce aii împuşcat pă oameni 
stăpinirii. Prin frate-mieu Mihalache scriii, şi căutaţi de înţele- 
geţi-vă amîndoi, şi lucraţi. 

29 Iullie 1841. A. Ghica. 

6. lubite Odobescule, 

lată hotărîrea mea în pricina ofițerilor ce au luat parte 
la cearta lui Polizu, a căruia vină lasă încă un cuvînt, nu de 
îndreptare, ci de indurare, ca una ce durază din fireşti ale 
tinereții rătăciri și uimiri. Trimite-mi dar numele lor, pe carele 
comandantul este dator să le dea, precum urmează după 
datoria sa să le și cunoască, și cu însemnarea numelor în- 
toarce-mi şi ofiţul de alaltaeri. Din minutul ce ai plecat de 
la mine, am fost iarăș cercat de chipul de holerină ce să 
preumblă în Bucureşti. Astăzi abea mă simţu în stare de a 
însemna cîte cevaș. 

Simbătă, 13 lullie. A. Ghica, 

7. Iubite Odobescule, 

Și acum socotindu-mă mai bine în pricina rangului lui Ca- 
ragea, văzu că părerea ta este mai bună decit a mea. lată 
dar un isvodu de rapportu în privinţa rangului ostășescu, 
pentru ca să-l prescrii îndată, cu leatul celui ce mi-ai fost 
îndreptat mai deunăzi, şi mi-l trimete îndată aici la Vornicie 
ca să-i probezu coprinderea, și să-ți trimițu ofițul. A. G. 

8. Iubitule, 

Ca să te împacu cu grija ce ai de a nu părea că reco- 
manzi ofițerul trebuintosu pentru postul de inspectoru doro- 
bănţescu pe carele după leguire recomandă Departamentul 
dinuntru, iată îndreptezu redacția rapportului de mai nainte, 
și, pentru căci ar fi o confuzie primejdioasă să înțelegemu 
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că un Departament poate chema în slujba părții sale pe un 

amploat al altui Departament fără a i-l cere, iar mai vărtosu 

cînd s'ar aplica această înţelegere cu chipu ca ostașii să fie 

întrebuințați de Departamentul dinuntru, fără a fi însemnați 

de căpetenia lor, a trebuit neapărat ca în acest prileju să 

desiușescu desăvirşit rîinduiala cuvenită. Prin urmare, pentru 

trebuinţa mijlocită şeful ostirii îm însemnează, după cererea 

ce-i facu, pe ofițerul ce poate avea disponibilu, şi poate con- 

ceda alte slujbe firă a să zminti cumva trebuinţele slujbei 

ostășesti, și ca acela și atunci numai poate Departamentul 

dinuntru a recomanda. Astă seară trebuie să plece ofițărul 

inspectoru. 26 lullie. A. G. 

IL. 

1. D-lui Polcovnicul Odobescu va da poruncă ca astăzi la 

12 ceasuri pelotonul dă cavalerie să să afle la palat, avind 

a escortă carita domnească în mare gală. 

Duminecă, 30 Iunie [1846). 

D-lui Polcovnicului Odobescu ş. c., ş. c. 

2. Vineri, 14 Septemvrie [18462]. Domnule Odobescule. 

Avind trebuinţă dă nişte lucruri, să trimisă un unterofițer ca 

să le aducă; fiind însă că este dă neapărată trebuință ca pînă 

miine noapte să le și priimesc la Ciineni, dumneata, dă loc 

cum va ajunge acolo trimesul curier, vei trimite această scrisoare 

cu însoțita cheie în priimirea casierului nostru, iar pă de alta 

vei găti tot într'acel ceas alt unterofițer vrednic, și-l vei tri- 

mite dă loc cu căruţa în curtea palatului ca să îă lucrurile 

ce să cer și să să aducă drept la Ciineni. 

Rămii sănătos. Gh. B. 

Nu ştii încă dacă trebuie să vi ca să ne întilnești și 

aicea saii nu, neavind nici-o știre dă prințul Servii. 

3. Polcovnice Odobescule. Fiind trebuintos în Capitală, 

vei rămînea acolo. 

Să întoarce hirtiile ce mi s'aii trimis înpreună cu raportul 

“Comisii, care hirtii, în număr decinci tacriruri şi patru scri- 

sori, să vor păstra dă către Comisie.   SR  
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Pricina mi să pare mai serioază dă cit nu o socoteam, şi 
liniştea obștească cere a să cerceta cu scumpătate, ca să-i 
cunoaștem începerea și cele adăvărate căpetenii, precum și 
Sfirșitul. S'au dat d'adreptul poruncă a să trimite la Bu- 
curești: | 

Dincă Șomonescu, 
Gheorghie Lideşanul, 

Costea Hildan, 

Poapa Dinul, 

Fotea Cirstoi, 

Constandin sin Șărban, 
care să vor păzi dă a nu avea comunicaţie între dînşii. De 
și dar am pus în rezoluție ce am dat la raportul Comisii 
să să ceară aceștia de la departamentul dinăuntru, această 
cerere ar fi acuma de prisos. 

Am poruncit a veni şi supt-otcirmuitorul plaiului Clo- 
șani, care va putea da Comisii oareșcare luminare dăspre 
corespondenția și relaţiile lui Țimbru şi celorlalți. 

Șomonescu, care să vede unul din cei mai comprometați, 
este cumnat cu Burilenu, şi urmează a fi păzit foarte dă 
aproape. 

Aştept de la iscusința şi credința mădulărilor Comisii a 
să dăscoperi fiinţa adăvărului spre a putea lua cuviinăoasele 
măsuri pentru paza, cu nebăntuirea răpaosului obştesc. 

Cozia, 15 Sept. 1846. | GH. B. 

4. Po[lJcovnicul Odobescu urmează să fi priimit pă arestanţi 
care s'au prins dă la Cerneţi: cea mai mare pază trebuieşte 
să să facă ca să nu aibă comunicaţie nici între dinși, nici 

cu alt nimini. D-l Odobescu va fi văzut scrisoarea lui Ni- 
colae Țimbru către Drăghicean Hărgot, prin care îi dă dă 
știre că are 600 oameni sdraveni, care ar putea ținea răsboiti 
şapte ani. EI, la întrebarea ce îi s'ai fâcut cînd s'aii prins, 
au tăgăduit tot, precum și ceilalți trei, pă care îi numește 
în scrisoarea sa. Să trimisără însă patru scrisori tot cu slova 
numitului, din care să face dovadă ca acea scrisoare ce să 
află în măna dumv. este, întru adevăr a acelui N. Țimbru 
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și întru aceasta nu mai poate fi bănuială, precum aseme- 

nea nu poate fi bănuială că duh de răzvrătire este din 

partea acelora. Dumneavoastră aveţi trebuință de toată 

iscusința ca să puteţi cunoaște începutul şi sfirşitul, căci 

să vede hotăriţi a tăgădui tot. Un mijloc care ci-l po- 

vățuesc dumitale, ca unul ce au dat rezultaturi bune dă 

cite ori s'au cercat, este ca, dacă vor tăgădui pină în sfirșit, 

să cercaţi a nu-i lăsa să doarmă nici de cum 24 ceasuri, ci, 

cînd vor fi cu totul obosiţi, noaptea, să mergeţi să-i cercetaţi, 

însă fără mult sgomod. 

În sfirşit, Timbru este așa de dovedi:, încit nimic nu-l va 

putea să scape dă ocnă. Singurul mijloc dă scăpare va fi 

dacă va mărturisi tot. Gh. B. 

Acele patru scrisori a lui Ţimbru s'ai trimis în priimirea 

dumnealui Logf. Arghiropulu!. 

1 Constantin, de mai multe ori ministru.    
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A. Moldoveneşti. 

1. 14 Novembre 7090 (1581). lancu-Vodă dă lui Nanotă, 
Drăgălinii, Maicăi și altor fii ai Vişii, «nepoții lui Ihnati 
Stolnic»>, de supt <lliia şi frate-săui Stefan Voevod», moșia 
de la Dobroslăvești, partea Ignăteștii. Stroit V[el) Log[ofăt). 

Pecete mare roșie. Și traducere din 21 August 1816. 

2. 4 April 7117 (1609). Costandin Movila Voevod, <aceștii 
femei anume Mămşoarei, fetii lui Ciudin», pentru ocină de 
la fratele ei, «Grigorii, fe&orul Armancăi», la «Obărşie Ber- 
hecului>. 

Traducere de pe la 1750. 

3. lași, 1-ii lunie 7118 (1610). Costantin Moghila Voevod, 
pentru sluga sa Roman, fiul Hwannu, nepot Tomu asr&r., stră- 
nepot (Snc hepy'ku, care a făcut vinzare la satul Obărşii către Lo- 
gofătul Vitoltu. Iscălitura, neînțeleasă, a Domnului, Banu g9- 
akpn Suna]. Pătraşco Vel Dvornic iscal, Băseanul (în colț). 
Pecete mică peste hîrtie, cu bourul şi: + Iw BocranTHH. 
iMornaa Boegoaa. 

4. 28 Mai 7140 (1632). Alexandru Iliiaş Voevod, pentru 
«Conde biv Vel Vam[eş): şi fitorul săi, loan», cari ati cumpărat 
supt Ștefan Tomșa parte din Tomcești (Tecuciii) de la «Tudora 
şi soru-sa Mariica, featele a lui Jeremie Tălabă, din diresul 
lor ce l-aii avut moşul lor Toma Tălabă». Altă parte e de. 
la «Iosip şi de la surorile lui, Urita şi Antoniia, fiii a lui 
Dumitru Tălabă, toată partea a unchiului lor, a lui Pătrașcu 

1 Cf. Doe. Bistriţer, |, p. 42, nt y; Pp. 78-9, n0 cvill. 

1143 Vol XI. 
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Tălabă... Cu bălți de pește păscuitoare.» Vind lui «Cus- 

tin Postelnicul>, cu 100 de taleri de argint. Mai vind şi 

partea «din tot satul din Popi, din Ustie, din Gura Geru- 

lui» (F. Tecuciu), «de la Vasilie ginerele Crăstii Vornicul, 

:şi de la cumnatul săi Cernati biv Log|o]f[ă]t, ginerele 
Crăstii Vorn[ije|ul], și de la Schiva &upăneasa a răposa- 

tului Dabijla] biv Pah[arniculj, fata Crăstii Vornicului», lu- 

ată și de răposatul Vornic «de la Roatăș și de ia Vrancea 

.şi de la Duma». Altă parte e «de la Crăste și de la frate- 

săi Danciul, fitorii Măndruiui și a Martii». Pomenită și 

<Măriia fata lui Mihăilă» şi «Chelsiia fata Tudosiii». — Tra- 

-ducere din 25 August 1816, a lui Debriă. 

5. lași, 15 lanuar 7164 (1656). «Preutul Gavril din sat din 

"Gherghești» vinde «doi bitrăni pol din sat din Poginești, 

„ce sintu în Ţinutul Putaei, și cu vadu de moară în gărla 

Putnei, şi cu lemnul morei, şi cu hearăl[e) morei», cumpă- 

«rați de la «acul și de la Popăscul, și giumătate a lui Grăj- 

„dan». Se vinde acum «dumisaal[e] Radului Marele-Pitariii». 

Marturi: <Vasțillie Hatmanul, Dabij[a] Vornicul, Solomon 

Bărlădeanul Vornicul cel Mare, și Vornici de gloati, şi alţi 

boiari». Dabija iscălește foarte grosolan: Dabijea Vel Vor- 

i[nic]. Mai iscălesc: Dumitrașco Roşca Vor., Bejan Gheuca 
"Voraic şi alții. 

6. laşi, 13 Decembre 7210(1701). Costandin Duca-Vodă către 

-«lon Abăza c-ai fost Postialnic și Vasile Hușanul», ca să 

:aleagă la satul Leleşti (Ţ. Tutova) partea celui Oprişan Gheuca 

«rai fost Sulgiar, cai avut cumpărătur[ă) moșu-său Du- 

mitrașco Gheuca -aii fost staroste», de spre «Iftimie Talpă, 

-căl[ăjraș de Ţiajrigrad». Să se facă jurămînt pentru două za- 

„pise, dacă «nu li-au făcut ei cu vre un meșteșug mai pe 

“urmă, şi li-ai aflat ei aşia». Iscăleşte Vel Vornicul, «netăm- 

„plăndu-se Vel Logof[ăjtu». Pecete mare, cu chinovar. 

7. laşi, 4 Octombre 7214 (1705). Antioh Costantin Voevod 
„către «Oprişan biv Sulger şi Miha și Iliuța», pentru o «găl- 
“zavă». Să meargă la Antohii Jora Vel Logfolfălt cu «dri-    
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as[e], zapis[e]... Şi Talpă încă-ş va scoate uricul şi cărți 
mărturii ce va avia... Pentru 2 boi şi o saplă] ce i-ati 
luată  Chiriicel... Chiriicel n'are nici-o triab[ă] la gălce- 
vile ce să fac pentru moşii, căci pentru aceste gălcevi are 
triab[ă] dumnialui Log|ojfătul cel Mar(e], a-i globi.» «Vel 
Logfojfţajul vă Divan.» Pecete mare cu chinovar. 

8. 29 Decembre 7215 (1706). «Toţ călugării, întăi Vartho- 
lomeă dicheul, şi cu toț alalţi fraț carii ne aflăm lăcuitorți] la 
m[ă)n[ă]stirea răpăosatului Alexandru Ramandi ce ai fost 
Vornic-Mare», dai zapis «dumisal[e] Marelui-Vornic Gheor- 
gachie, cu sfatul şi voia dumisale Mariei Vorniceasei, a răpo- 
satului Alexandru Ramandi>, şi vînd un vad de moară «de 
la Necoară, nepotul Petrei Scroafă», «de doao roate». Pecete 
pe negru, cu Treimea și: f 1 pori Aoxqapt ['0v râv âpxarrp€dov] 
Mea ai FaâpriA. Alta, cu acelaşi desemn și: Bagp6ohdusos uo 
vx)6s, 1686 (scris dedesupt: Vartolomeu dichei), și o a 
treia, cu trei stele și Craiu Noi, lingă care e scris: «Maria 
Vornitas|a], a răposatului Vornicului Ramandi». 

9. 13 August 1765. <Zmaragda, fiica dumnealui răposa. 
tului Banului Ioniţă Ruset, înpreună cu dum[neajlui boeriu- 
miei Diinitraşco Răclojviţţă] biv V[e]l Comisu 1», dai zapis 
lui lanacache Milie | = Milo]? biv Vle]l Spăt. că, <avăndu 
dum[aeajlui răposatu părinte nostru moşii şi vii în ţara Mol- 
dovlii], de clironomie părinteaască de la dum(nealui] răposatu 
moşul Iordache Ruset Vornic, anum[e] Piticenii în Ținlult]ui 
Romanului și Hulubeştii la Țin[ujt[ul] Tecusului şi Carau- 
leştii și viile dă la Odobeşti, afară din moșiia Șcheiul, care 
deosebiti mai înnainte am văndut-o iar dumisale, dupre cum 
mai pre largă le va coprinde diiata răposatului moș|u lui 
nostru Iordache Ruset». Nu pot căuta moştenirea rămasă 
«de la părintele nostru Banu Ioriţ[ă] Ruset», şi deci se în- 
voiesc «cu dumnealui cumnatu lanache Spăt.>, vînzindu-i 

1 Fiul lui Radu și nepot al întăiului Dumitrașco şi al Jincăi, fiicei lui 
Mihai Spătarul Cantacuzino, Cf Gea. Cantacuzinilor, p. 135. 

> V, Zsf. dit. rom. în secolul al XVII/.lea, LI, p. 492. 
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acele moşii cu 2.500 de lei «Şi să să știe și adasta că, nu 

numai pentru pricina rudenii i-am vănduti duimisale aceste: 

moșfii] ș|i] vii, ci mai mult că am cunoscutu dragost[e] du-. 
misale păzită către folosul) nostru, ca unui drept frate, iar 

dă alte rudenii nici cu cercetarea nu ne-ai cunoscutu; pentru 

acasta, nu numai că tam văndut-o, ci mai mult i-am dă- 

uiti... Afară numai din igani, care nu i-am văndută.» 

«Grigorie Mitropolitul al Ungrovlahiei adeverez. D. Racoviţă. 

biv Vel Comis vănzător [pecete neagră cu fum, cu coroană 

și stemă ținută de doi lei, avind literele: A, Mp Kk.; 1757), Zma- 

ragd[a] Răcoviţă Com. vănz. [pecete cu trei flori, coroană și 

literele A, at. (9)], Costantin C[anjt[acuzino] Ban, mart., Andro- 
nachi Vor. mărturi, Părvu Cantac[ujz(ino] biv Vel Vornic, 

B[adea) Stirbei] biv Vel Vist. mart., Pantazi Cămpilneanuț 

biv Vel Clucer, Anastasia] munahiia ..., Vel Logft. Şi am 

scris ei Pred[a] Prejbeanul Post. cu zisa dumnealor.» 

Ioniță Ruset, frate maj mic al lui lordachi, era fiul lui Ştefan şi nepo- 

tul luY Manolachi, care era fratele lui Iordachi bătrînul. Ar fi murit <pe la 

1762». Cf. vol. VI, pp. 549-50 şi R. Rosetti, Crowica Bohotinului, din «An. 

Ac. Rom.» XXVIII, p. 26. 

10. Novembre 1792. Alexandru Constantin Muruz Voe- 

vod răsplăteşte pe Vornicul Manolache Conache! pentru 

slujbe, «atăt în vremea celor mai de nainte luminaț Domni, 

şi în vremea răzmiriţii trecute, la scoatiri şi porniri de za- 

hereli, și petreceri de oșteni înpărătești, cu multă trudă și. 

păgubiri ale sale, și cu alte deosăbite chipuri pline de fher- 

binte credinţă». Îi dă douăzeci de sălașe de igani domnești, 

între cari Gheorghi Hodungă, Stan lăutarii, Bunică rudari, 

Radul lingurari, Opre lingurarii, Marin lăutari, Șărban Bo- 

dii, Tatai Sinticai, Costache brat Tatai, Gheorghiţă Maciul, 

Ianache sin Adam, Gheorghiță Haraga, Ilie sin Haragăi, 

Tănasi sin Paraschiv, Loghin sin Pătrașco, Vasile zăt Giu- 

dile, Iordache sin Gaţaroi. Iscălitura Domnului. Iniţiale și 

podoabe. Pecete cu chinovar din 1792: «lo Alixandru Cos- 

1 Tatăl poetului. V. sf. fiz. rom. în secolul al XVIII-lea, UI, p. 496, 

unde se citează şi actul de faţă.    
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tandin Muruz Voevod, cu mila lui D[ujmn(ejzăii Domnu a 
toată Moldavia». 

B. Muntene. 

1. ț [C. 1620-30.] Jupan Preda Spatariul scris-am zapissul 
nostru cum se fie de marțe] credințe la măna fizorului !nostru Le: 
(păJdatcar([e)le au slujitii la tatal miei la Nica Logofătul şi ai slu- 
jită și la noi. Deci l-a miluit tată-mei Nica Logofătlu]l de i-ai 
arătat puţină milă cu o fonie de moşie, cătă se va alege în 
satii în imosa, din teiul crălescii, cătii se va alege din cămupă 
și din pădure şi din apă, cu vadu de moră, plaiii de vie și 
din şezutul satulluli, cum se-i fie lui de moșie și coconilor 
lui în vacii; şi l-amii miluită păntru credintose slujibă &-au 
slujiti de mică pănă la vremia de casători. Deci, căndiă 
lamă căsătorită, l-amă miluită cu atastă moşioră ci mai 
susi scrie, și, căndu lami miluiti, fost-au mulți boeri 
mărturie : anum[e] Mihartu Post. ot Vățulești,  Părtini 
(sic) otam, Răducani ot Jirovu, Nicula Blă:anul Comisul, 
Grecul Preposa (sic) ot Grăboveţ, Stăită Ivanii ot Corcova 
şi sluga me, Duca ot Boteni, şi fitoru lui, Şerbu. Și amii în- 
tărit acesta al nostru zapis cu blăstem, carel|e] din ficiri 
miei saii din nepoții] miei va strica acastă puţin[ă) pomană 
a nostră, se fie blăstămat şi proclăt de 318 otăț Bu Heksu, 
sufletul lui la unii locă cu luda se fie. Acesta zapis scrisu-l- 
am ei Preda în casele mele în Corcova, în zilel[e] domnostu 
lu Alixandru Voivoda, şi l-am scris eii popa Oprea. 

2. T 3A€ Kaerokuiu Răducanulov, snă loovanov ot Corcova, 
poim [=anume: ot Negoeşt[i] Mihart Cliuc. î ot Negoești Ivăniş 
i ot Prişneani Necula îi ot Orbeşti Tanasie i ot Căzăneșt(i] 
Nan i ot Jirov Neagoe al Pronei i Manole ot Tămna i ot 
Văţiuleşti Drăghicii i Lepădat iuzbaşa 1 ot Stăngăcea Ni- 
cola îi ot Hărgetoae Mihaiu îi ot Corcova Frăţilă, să jure 
Răducanul de cătră Vasilie Spat. nepotul Nicăi biv Vel Lo- 
gloJfet cum nu se-aă fost văndut tată-săui loovan rumăn 
Nicăi Log[ojfătul, nic el, ni& otna lui, den Corcova, nit ai 
iuoat bani; ce aii fost otna slobodi. Și cum n'aii fost ru- 
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mănu. Însă cum voru afla cu sufletele loru. Şi zioa la Sti 

Petră. I is|pravnic] Necula vt. Post. Pis Lepădat u Bucureşti, 
msța Maii 28 dni, vit. 7147 [1639]. 

Monogram. Pecete cu chinovar. 

3. Bucureși[i], 4 Iunie 7147 (1639). «Răducan fitorul lu 

lovan din Corcova» dă zapis «Necolei părcălabul ot Glo- 

gova> «că aii cumpărat satul Corcova de la Vasilie fetorul 

Predei Spăt., nepotul Nicăi Log. Dece ai căutat în cără- 

țile satului de cupărătore, ce ai aflat: pre tată-mii scris în 

cărțile de cumiipărătorle] ale Nicăi Log., dece păriicălabul 

Necola s'aă apucatii de minea şi ati zăs că-i sămtii Rumăn, 

că află pre tată-miu scris în cărți. lar ei mami sculati de 

amii mersi în Divan, înnainte io Matei Băsărabi Voivod de 

m'ami părăt de faţă] cu Necol[a] părăcălabul în Divan. De- 

ce Necola părăcălabul m'aă ajuns cu Divanul de mi aă dati 

să jur leg[e] cu 12 boiar[i] cum n'aă fost tată-miă Rumănă, 
nece ai luată ban[i] de la Nica Log., iar după aceia amii 

plăcat capul cu patle] şi cu rugătune cu mulți boiar[i] ca 

s[ă] mă las[e] de rumănie, iar ei să-i daii un Țigan, anume) 

— (al5). <Marturi: Grigorie Vel Log., Dumitru Vel Pit,, 

Diicul Vel Agă, Iacov Cliug., Necol[a] Post. Stăgul (s7), Ma- 
nol[e| Post. ot Jirov. Scrie « Mihai Peh. ot Bresniţ[a)». Nicola Pos- 
telnicul are pecete cu Sf. Gheorghe, Dumitru Pitar cu o cameie, 

Manole cu un animal ciudat, lacovi cu un luptător călare, 

Mihai cu un păun și ot stea, — toate întipărite cu fum. 

q. C. 1640. Zapis «că au cumpărat Comisul ocină în 

Grăbovăţii, di la lancul fegorul lu Dănilă», «derepti 2.200 as[pri] 

gata, cu săliște de cas[ă)... Şi iară ai luat Comisul o săliște 

la mortia Radului fitorul Bade, de i-ai dat vin şi peşte şi 

fănină derept 270 as|pri] şi ai luat di la Stoica al Frâuli 

dereptii 300 as[pri] gat[a] on loc la Znamăn. Și iară a luat di la 

Stoca al Fru&ăi din Spărturi jumătate din partia lui, dereptii 

t. 50, as. gat[a]. Și iară aii luat di la Stăpan Lapteşăscul 

la mortia lui on loc în gura Prahodii, di-ai dat mie dă 

50 as. hruptii, și iară ai cumpărat Comisul di la Balosini 

pre vale 2 locuri și di la vin mai sus pre dial o curătură,    
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iară di la Balosin, și iară partia lu Balosin de prilog din vie, 
la dos păn hmatcă... Şi mărturie mulți megiiaş din Grăbo- 
văţ, anume Bortun și fizor[u! I[uli Novac şi Prăvul Răduţul 
şi Stoica Iancul, Rădoslav îi Toderi, Lupul Neghei și fitorul 
lui Dragomir, i Vlăsan al Ghercei, i pop Bufte și iară ai — 
(370). Şi iară au luat Comisul di la Frăţilă fiăorul Albuljuji: 
o săliște derepti 270 as[pri] gat[a].» 

5. 23 August 7170 (1661). «Eu Lepedat Căplitan] din 
Imoas|a]» dă zapis lui «Semen Cliug, ot Glogova», căruia-i 
vinde «parta mE de moșie din Imoas[a].. ., și de cumperetul 
(sic) şi de miluitul, cară mil[ă] m'au miluit Nica Logofetul 
înche în zilel[e) Radului-Vod[ă], cum se ţie și din șezutul 
satului», vindută cu «ug. 30». O face «de m'am căutat şi 
m'am comănduit cum se cad[e] mortului, și, ce me ai remas,. 
m'am hrenit, că ominii miei m'au peresiti toț la vrem[e] de 
nevoe>. Marturi: Preda Com[i]s ot Grăboveţ, cumnatul mieă, 
și Mihartu iuz[bașa| ot Cernae, Preda Post. ot tam și Părvul. 
iuz[bașa] ot Văţuleșt[i], Lupul zet otam și Părvul Stegarul ot 
Semerişt[e]ae i brat ego Martin otam și Arvat mazilul ot 
Imoas(a] și Mănea Post. otam. Şi am scris eu popa] Radul 
ot Corcova.» Peceţi cu degetul. 

6. Craiova, 27 Mart 1728. Testamentul llincăi Străm- 
beanca. « Văzindu-mă de supărarea boalei slabă», orinduieşte 
cele ce urmează. Corcova, cu roate de moară Şi «o roată 
de pio», «fiiii-miei lui Costandin. lar din pio, al treilea ban 
căștigul căt va f[i], să să dea pentru sufletul miei totdeauna.» 
Sătcelul (]. Gorj), Măghereştii, «de lăngă Sătcel», fiii-miei, 
Costandin și Ion». Gărbovii, «să fie ai dumnealui iubit soțul 
miei Costandin Strămbeanul». Căzănești şi Cerveniţa «și 
un copil de Rumăn pănzari să fie ai fie-mea Dum[i]tranei, 
însă Ungureanul care învață la Mocanul». Văţuleștii (tot 
]. Gorj), «făr rumăni cumpăraț de tată-miei», ai fiului 
Costandin. Broscarii (]. Mehedinţi), ai soțului. Mostiștea 
(îbid.), «care s'aii cumpărat de la Cioroboreanca, fiind cum. 
părat pe banii dupță] oile meale, rog pă iubit soțul miei: 
să nu-i fie cu păreare rea, că pohtescii iar fiilor dumnealui să 
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fie ai lui Ion, fiii nostru». Bărza (J. Doij), ciaste cumpărată 
jumătate cu bani din casă, dupe miiare, şi jur[ăjtate din căș- 
tigul dumnealui, și din voința de obște să fie ai fie noastră 

Stancăi; ce mă rog să fie cu voinţă, să nu fie îndoire la 

atasta, și fi&orul lui Tomoial[ă], Andrei Părjol să-l înveaţe 
pănzari». Corlăteștii (J. Romanați), lui Ion. Obărşiia (]. Me- 
hedinţi), «făr rumăni, numai cu un copil de rumăn pănzari», 

să fie ai fie-mea Maricăi, însă copfiljul Nicola Zorilă>. Mănasti- 
riul, eşi cu rumăn[i] pănzari», Dumitranei. Pentru via de la Glo- 

gova, i-a dat vărul Matei Glogoveanul moșie la Clășneşti: să fie 

a Dumitranei. «Viia dela Valea Featei să fie a copiilor.» Ţi- 

“ganii: Vintilă bucătariul, «fie-mea Stancăi», Trandafir, Adam, 

'Radul, «fiind fugit», Sora "Țiganca, Anca, Pistruia, Mariia, Mara, 

Ton Manea Țiganul, Vlăduţul, Lăpădat Creţul, Barbul, Pă- 

dure, Şerban, Preda Nicolescul Ţiganul, Gheorghie Jimblariul, 

Iorga bucătariul, Iane, frate-săii, Neagoe Braica, Iovan, Stama- 

tie, Iordache, Dragomir fetorul lui Cortan, Mutul, Radul, «de la 

Bălăceanul», cun fecor şi o fată a Drăgulei Ţiganul», Ion 

«de la Păianul», «un fegor alRadului Bărăluicăi», altul «fiind 

laurdari (sic). ... Din întămplarea spargerei casei, din vreamia 

răzmiriții, nu să găseaşte zapisul... O fată de Ţigan !a Marco 

Vornicul ... Stana Țiganca, care o am dat-o după un Țigan 

ce l-am luat de la Buicescul, că ia moartea soacră-mea, 

Dumnezeii să o odihneaască, neavănd cu ce o griji, i-am dat 

t 6 și mi-ai lăsat doao suflete de Ţigan... Din featele din 
casă... Oprea fata Struei.... Dumitra, care am luat-o de la Tis- 

mana... Fata Drăgulei Țiganul. .. Un fitor al Anghiroacăi... 
Sculele... 2 părechi de cercei de aur făcu la Veneţiia... 1 
inel de aur cu zmaragd prinsu în unghi..., 1 inel de aur care 
mi l-ai dat Măriia Sa răpoosatul Costandin-Vod[ă], cu zma- 
ragd, să fie al fie-mea Maricăi, 1 inel de aur cu diiamant 

și l-ai oprit cumnată-mea Dumitrana, puindu-mă să jur, şi, 
nejurănd, mi ai oprit ti 800 şi acel inel şi multe bucate; dar 
eii mărturisescii la atastă vreame că mai multu de 200 de 
lei nu i-am rămas datoare. 1 păreache de brățări] cu diiamante 
care s'au făcut la Veneţiia, să fie fie-mea Stancăi. 1 păreache 
de brățări de aur mititeale... 2 ineale, unul cu zmaragd, altul    
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cu bălaş, aceaste le-ai cumpărat du[mneaji[ui] văru-miei 
Pan[ă), în Bucureşti. 1 inel de aur lau cumpărat ai& în 
Craiova. 1 păreache de brățări în zale... + iie cu mărgă- 
ritar încrețită... 10 şiruri de mărgăritar, care sănt la viță, 
12 șiruri de mărgăritar care l-am avut de la Buicescul, de 
a doao zi...!, niște mărgăritarțe] de l[a] Bec, iaste pe ţopii 
copilelor... Căte mărgăritari cu ce! de la îiie și cu ce iaste 
pe la copile, cu cel dupe topi, să s[ă] străngă tot la un loc, 
și mic, și mare... Datoriia ce am avut la neaica Barbul pe- 
cum m'am aşezat cu zapis en coconii dumnealui... lar 1! 200 
care iaste datoare Tismana, să fie ertate, și locul de la Cioara 
iar să fie dat mănăstirei, să pue vie, pentru sufletul miei... 
Pentru sufletul miei, dumnealui să aib[ă] datorie să-m facă 
12 sărindare și pominiri păn la trei ani. Pe fata mătuşei 
Maricăi să o înzăstrează cu 2 vaci, 2 boi, o rochie de dimie 
și un zăbun de sandal. Aşa şi 6 feate, care să va întămpla, 
să să înzestrează cu căte un bot şi o vacă şi o rochie şi un 
zăbun şi cizme. Pentru sufletul mieii, ertii trei ramăni, anum[e) 
Barbul fe&orul lui Gheorghie şi pe Ion părcălabul de la Cor- 
cova și pe Părvul, 

Între aceastia zic, de să va întămpla, din păcatele noastre, 
a fi pedeapsă dumnezăiască, ca să nu-m trăiască copii şi co- 
pilele, — între altele să rămăe dumnăzăiască chivernisire pentru 
sufletul nostru și al părinților, iar mai: mult pentru toţ ru- 
mănii, de la toate moșiile, toţ să fie eriaț și slobozi, făr nici- 
o băntuială, de cătră neamul miei,— că aceia deplin ș'aă luat 
părţile, şi cu ale meale n'a nici-o treabă; ci, orice s'ar 
putea, să fie pentru sufletul miei. Iar, după bună mila lui 
Dumnezeii trăind copii, toț Rumăni să-i înparță amăndoi fraţi 
de la toate moşiile frățeaşte... În cătă vreame prea-iubitul 
mieii soț va peireace neînpreunat cu altă soție, toate vor 
rămănea mai spre bun[ă] chiverniseaala dumnealui, ca un 
stăpăn spre toate desăvărșit, iar, den vreame ce dumnealui 
di neputinţă să va înpreuna alții soții, atuncea fii noştri cești 
d'intăi cu ale meale să aib[ă] osăbit a să chivernisi... 

1 Dar de nuntă, 
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Dupe atasta, mai aducăndu-mi aminte, am răuduit și doicei 

care-m creaşte 'pe Ionică, să i să fac[ă] feati un rănd de 

haine, și tuturor fecorilor căţ slujăscu în curte să li să dea 

căte un cal.» 

Pecete mică octogonală. Pe cusutură aceiaşi, cu |. A. K. B. 

(— Ilinca Vorniceasa) și stemă cu un cap de cerb. 

7. 3 Februar 7245 (1740). Foaia de zestre a Dumitranei, 

fiica lui Constantin Strănbeanul. 

<1 părechie dă brățări dă auru cu paftale cu zmalțu şi 

în zalea..., 2 flori dă mărgăritari dă ureche..., 2 inele cu 

zmaragdu în unghie..., 1 ghiordan cu 3 șăruri dă mărgări- 

tar şi cu 6 zmaragduri..., 1 dulamă dă lastră cu pacea dă 

samuru, cu 12 nasturi dă auru..., 1 dulamă dă lastră căptu- 

şit[ă] cu nasturi dă sărmă și unpluț cu mărgăritaru, 1 ghior- 

die dă bealacoas[ă] cu flori dă fir, blănit(ă] cu idal-cacum, 

cu nasturi dă auru, 1 zăbun dă tabiniță cu nasturi dă auru, 

1 rochie vearde dă bealacoas[ă] cu flori dă fir, cu sponcile 

dă argint, 1 rochie dă bealacoas(ă] ceamenie cu flori dă fir, 

cu sponcile dă argint, 1 rochie dă canăvăţu cu flori dă mă- 

tase, sponcile dă arginti, 1 brăă cu căpătăile dă sarasir, 10 

chingă dă ceale bune, tot fir, paftale dă arginti, 4 îi cu 

sărmă, 7 îi cu firă, 8ii cu mătase, 2 mărămi cusute pe 

scris, 4 mărămi unplute cu fir, 1 măramă cusută piste tot 

şi unplută cu fir, 

Așternuturi cum să cade: 

„1 Garșafu ales, 2 perine mari..., 2 perine mari de-a a 

doo, cu răţeale cu fir..., 1 perină mare dă a treaia..., 1 pe- 

rină mare dă a patra și 4 perine mici cu râţeale şi unplute 

cu fringhie, 4 părene dă fringhie, 2 covoară seagidea, 1 scoarță 

aleas(ă| dă patii..., 1 zăvas[ă| dă sandal dă Veneţie. 

Râănduial|a] measii. 

1 mas[ă) aleas[ă], cu peșchirul aleas[ă), 1 mas|ă] leșască cu 
12 şărvete unpiute cu fir, 1 mas[ă] vărgată, cu peşchirul ales 

înprejur..., 1 ișlicii cu 7 flori dă mărgăritar cu cășuţele dă 

auru cu robinuri și cu zmaragduri, 1 măramă dă măini cu- 

sut[ă] și unplută cu fir, 1 măramăaleas[ă], unplut[ă] cu fir și    
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cu mătase..., 12 părechi dă cuțite dă argint, 12 linguri dă 
argint, 1 solniță dă argint, 1 căţie dă argint, 1 un bub[ur]- 
dar dă argint, 12 tipsii dă cositor, 12 talere dă cositor. 

Carăta cu 6 telegarți]. Cal dă ginere cu podobele lui..., 
20 dă vaci cu vițeai și cu buhai lor..., 3 bivolițe cu pui... 
Viile dă [a] Măghereaști ... cu 2 pimniţe și cu case pă pim.- 
niţă..., moșie dă la Sătcel, cu toţ rumănii dă acolo..., moșie 
dă la] Broscari..., moșie dăn Căzănești..., moşie Drănicul...» 

8. 29 August 1772. Foaie de zestre dată de «D[umitrana] 
Știrboaica» fiicei sale «Mariuţi». «1 gubea de atlază cu flori de 
fir în şatrange, cu bțijană de samur, 1 roichie de atlaz cu 
flori de firii în șatrange, cu antereu ei, 1 gubea de ștof cu 
flori de fir, cu blană de nurcă..., 1 Bubea de ghermesut cu 
flori de fir, cu blană de cacom.. » 4 perini mici şi una mare, 
cusute cu tiriplic şi umplute cu mătas(ă]..., 1 saltea de at- 
lazi cu flori de mătas|ă)..., 2 tarșafuri cu juviță de rățăle 
pe saltea..., 2 perechi de fringhie..., 2 sfeatnice de alam[ă]..., 
12 şărveate cusute cu tiriplic..., 1 masă leșască, 12 șărvete le. 
șești, 1 peșchir cusut pe scris cu fir..., 12 păreichi de cuțite 
de argint cu lingurile lor, 1 burdari de argint..., lighiiană 
cu îhricu lui de spălat, 12 tipsăi de cosători..., 100 ti pentru 
calu de ginere, 1 carăt[ă] cu 6 telegari cu hamurile lor..., 
10 vaci cu viţăl, cu bohaiul lor. [Moşiile: Strămba, diu ]. 
Vlașca, Drănicu, din ]. Dolj, Ohaba din ]. Gorj. Vii 
la Stănești, Sutești, «loc de cas[ă] în Craiova». 2.000 de 
taleri, bani gata.| 1 păreche paftale de aur, 1 trahilă dă măr- 
găritar, 12 zarfuri dă argint, 1 tavă dă argint, 1 cărătă cu 
doi telegari, cu 6 hamuri cu alămuri. [Țigani: Vladu, Ca- 
lina, Staicu, Şerban, Dimitra, Mărin, Voicu jimblariul, Di- 
mitru Mărşoghie, Stoica Gaia, Udrea, Gașpar jămblaru, 
Vlada !.] 

9. Cu frățească dragojste mă închin dum[italji arh. zt. 
Logf. Dincă. 

! Se află și cînsămuare de zestrile fie-mea Rucsandei după cum arată anume; 
lul[ie] 23 dne, 1767», cu dania moșiilor Floreşti, Cioroiul, Izemșa, Drănicu. 
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Pentru slujba Căm[ăjnăritului din sud Vălce am văzut răs- 

punsul ce-mi faci d[ujm[neataj, că mai jos de 300 lei nu-ți dă 

măna a mi-l da, ce, fiind am apucat de am vorbit cu omul 

acela, îmi este ruşine să mă las, măcar şi patru sute de lei 

să dai; —-așa dar îm caută a-l priimi după cum dum(neataj 

scrii. Iar, de vei vrea d|ujm(neajta să-m laş mai jos, aasta 

va. fi bunăvoința dumlitalji». Numai trimite-m cartea dum[ital|i, 

și voi număra banii. Numai acum mai în grab să mi să 

trimiţă, fiindcă să grăbeşte omul să plece; şi sănt 

al dumfitalji ca un frate 

Benedict D: Sas, 
1791, Ghen(a]r ro. 

Cu frăţleas]că plec[ă]t[une]. 

Dragostea, prieteșugul și firească bunătatea Mării Tale 

mă îndatoriaz[ă], nu numai să mă păgubesc, ci şi jărtvă să-mi 

fac Mării Tale, şi eu, cu toate că vreun căștig nu caut, nu: 
mai să nu păgubesc, 

Dar Măriia Ta trimite-m ti 290, şi cartea vei luoa de la 

3ti Logf. Gheorghiţă, fiindcă nu mi le-ai mai dat. Şi poftesc 

milostivul Diujmnezăi să trimiţă Mării Tale măcar cel puţăn 

700 căştig. 90 (sic), Ghen(a]rţie] ro. 

Rămăi gata slugă Costandin... 

[În proprietatea mea.] 

I0. it Mart 1791. «Divanu Banatului Craiovei> dă certi- 

ficat de purtare bună «dumnealui sinior Leopold Benedecti, ce 

ai fost secretar aicea la Divanu Banatului Craiovei», Iscă- 

lesc Șt. Prăşcovean, Barbu] Şt|irbei] V[el) Vor[ni]e [între 

aceste două iscălituri: pecetea cu judeţele oltene: albina, 

cerbul, spicul de grii, peștele şi o ghindă, cu literele B. N.], 

Vel Spat., loan Geanoglu Vist., și cu litere latine: Hara- 

lampis. «Gheorghe zti Logft. proct.» Jâid. 

II. [Craiovaj, 21 Mart 1791. Vel Spat|arul] dă adeverinţă 

pentru «bani de ugeretu poștelor..., strănsi de duma[eaji[uli 
Leopolt Benedicti».    
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12. 1816. Raport al lui Staicu Buduhăleanu. « Mois(i] Co- 
toroga dă la Aţig, din Țara Nemţascţă]», avuse judecată 
la «dum[neallui biv Vel Medelniceru Ioniţă Săfendaiche, ju- 
decător acestui județi Gorjii, cu Miuţă Cotoraga ot Buzăştii 
i brat ego Gheorghe [i Iianaș) și cu alți cetaş ai lui», pentru 
moşie. Se află la cercetare că «din ani nepomeniţi ai fost 
numai 3 moși mari, însă Stelpuescu i Moga îi Lupu Măşca, 
carele dup[ă) vremi aii fost vândut multe livezi şi fălcii dă 
loc dintr'acel hotar dă moșie Buzăştii la sfănta măn[ăstire 
Crimca cu zapis şi încheiare în ristov (2). Egumenul Var- 
tolomeii restituie şi cu banii cumpără caltă moşiie în Aliman, 
al[ă]turea cu a sfentei mănăstiri», la 1707. «Lupu Măşca, din 
care să trag Cărsteștii, i Stan Puescu, care ai făcut pă Lupu 
Cotoroga, şi Lupu pă Stan, și Stan ai făcut pă Dumitru», 
ete. -— /bid. 

13. 1818. Plingere către ispravnicii de Gorj a lui «Moisă 
Cotoroga, militari ot Haţăg, din Ardeal», pentru hotărnicia 
ce i-a făcut la Buzăşti şi la Săcel Postelnicul Staico Pudu. 
hăleanu. <Eșindu-mi sorocu pașoșului, m'am dus iar înnapoi 
în Ardeal.» Venise acum din noi, cu «poruncă dela domni 
noştri ca s[ă] nu am vr'o bănuială». Adversarii «mă portă 
cu vorbe de az pănă măine, socotind căs mi să va uri și 
voi pleca iar în Ardeal.» — Jâiz. 

14. 12 anuar 1820. «Joseph Weltz Maurer-Meister» se 
indatorește «la cinstita măna dum[neajlui porucicului Ioan 
Odobescu», «să-i facu caslelle ce le are arse în curtea cea 
veche, care stai între cas(a] lui 'Theodorar Cincul și între 
ale lui Mimi dăpă planosul ce să vede întocmit cheară dă 
însum prin deosibită hartă... Să le facu cu doaă caturi, pă 
docă pimniţi, o pimniță boltită cu zidii şi alta cu grinzi, 
însă catu dă jos să fie în mijlocu poartă, şi pă amăndooă 
părţile să fie căte o prăvăiiie, una cu dooă odăii, ar alta 
numai cu o odae, dar catul de sus să aibă cinci odăi şi sala, 
adecă trei odăi în fața podului, iar dooă şi sala spre curte. 
Dar dumn[eajlui mai sus numitul să fiie dat[or] a-m face 
teslim, atăt varu, nisipul, cărămida, cum şi toată cheresteaoa,
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cum şi ușile, ferestile de l!a| catul de sus să aibă a mi le 

da dumn[ea]lui gata, iar la catu de jos să am ei a i le face | | 
atăt uși, cum și fereste, din cheresteaoa dumn[eallui, adecă | 

cinci uși şi cinci fereste, cu tot lucru, mă încarcu ei a fi 

asvpră-mi, adecă zidari, dulgheri şi salțahjori şi alţi, toţi 

meşteri care vor fi trebuintoși pentru isprăveniia casi aceştiia, 

să am ei a le plăti, cum şi învelitarea casi, să o învălescu cu 

țigle sai cu hiieru, scoțăndu streaşina de cărămidă din te- 

meliii (s7c) zidului, să fii dat[o)r a le invăli cu meşteri miei, 

însă cu toată materiia dumn(ea]lui. Şi eii c'un cuvănt săam 

a-i găti cas|elle din toate şi a-i da chsia. Dă care pentru 

aceste toate m'am tocmit cu dumn[ea)lui să-m dea tir. 6.500... 

1. Să fii dator să dărăm toate zidurile casi cele vechi pînă 

în faţa pămăntlullui și a alege cărămida, molozu, pentru în-. 

leznirea și trebuinţa casi cu chelt[ujiala mea. 2. Să lungescu 

casle]le spre gărlă cu o jum[ăltate stănjinu nemţescu zi- 

dindu din temeliie. 3. Să fii dator a curăța atăt pimniţele, 

căt şi toată curtea de toate boclucurile ce să va afla; aceste 

toate tot cu chel[ujiala mea să s[ă| facă. 4. Toate ușile de 

sus, cum şi ferestile să fiii datora le așeza la locu lor, deci 

la tot lucru acestor case mă îndatorez ei a fi privighitor, 
cu toată silința, meşteşugului a să face lucru temeinicii şi 

fără dă cusut, iar, cănd înpotrivă de vre o a mea ameliie 

|=amelie, aueheia] sai nebăgare dă seamă, ori, mai vărtos 
zicănd, apovlepsind la vre o iconomiie pentru răii folos, să va 

pricinui vre o primejdiie cu băgubire, să fii îndatorat la 
răspundere.» 

Întăreşte Cancelaria Agenției. La 20 lanuar, se dai lui 

Weltz şoo de lei. La 2 Februar, învoire nouă: «catul de 

sus în docă cărță|mizi, și mijloacele una cărță]midă și jum(ă]- 

tate». Alte chitanțe sînt date în grecește. 

C. Documente moldoveneşti din Ţinutul Romanului. 

1. Iași, 31 Decembre 7082 (1573). «loan Voevod», pentru 

Vascan -aprod, fiul flpmankH, nepotul Ac&pSuiu, strănepotul 

lui Pătru Coplescul (HonarekSaa) Ușar (Suiapa) vind ocina ce     
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o avea străbunul, Pătru Coplescul, wr HpBakAa rcAnan cra. 
pare Grebana Rockoai, la Obrotani, lui popa Ștefan și preu- 
tesei Hanu, pe zloți tătărești. Penn peu. Bea aorr Suna. Luca. 
Pecete mare, ruptă. — Traducere de Gheorghie Evloghi 
dascal, 2 Iunie 1781. 

2. 27 Septembre |c. 1590]. Stanca fata popei Ştefan, sora 
lui Gavril din Oboroceani, dă ocina sa de acolo, cumpărată 
de la Cupariul, lui Necoar|ă] Vel Sulgar, pe zloți. Marturi: 
Boul Stolnic, Vasilie, Ionașco Slujnitar, Andonie, popa ot 
Vor[un)tăreşti, Lazor ot Kp.hciin mnpr$. Peceţi cu fum. Pe 
Ve foii a doua: + pun XHX HCTOR WCTAAH 34 HANU WT RAT. 
Acpokon. 

3. Cotnari, 3 Maiă 7101 (1593). Petrea şoltuz cu 12 pră- 
gari din Cotnarți] arată că înnaintea lor a venit Romiășa din 
Buţcateni, Visternicial, şi cu Necula din Cotnarți], și a dat 
<0 casă cu toată partea ei, din Buțcateni, cu toate dreptu- 
rile ei», pe zloți tătăreşti, «Neculei» şi soției şi fiilor lui. Pun 
«pecetea orașului». Martur Lupul Vărlan. Pecete roșie (cea 
cunoscută). Slavon. 

4. Cotnarți], 5 August 7101 (1593). «Măriicoe, nepota Hu. 
roe, cscTpa Isacu, era Ursulu Uşerel ot Ghigoeştii», arată 
că a vindut moșie la Buţcateni, pe zioţi tătăreşti, lui Ne- 
cula (Heksan) cupeţ din Cotnarți). Marturi: Simion şoltuz ot 
Cotnar cu cei 12 prăgari. Se pune «pecetea orașului». Serie 
Steţeo de ia Cotnar[i]. Pecete verde, ruptă. Slavon. 

5. Mohileani, 4 April 7102 (1594). Vine Nicula Grec cu 
Eremiia, fiul Konapu ot Buţcăteani, pentru vinzare. Marturi : 
pan lonașco Vist. ot Criveşti, pan Petraşco Purcel Vel Va. 
tah de Tutova (7SToRckomS), Păntea fiul lui Lupul Postelnie 
bivşii (sic), pan Toderaşco fiul lui Moţoc bivşii Velichii Dvor- 
nic, Lupul ţlăjrcovnic din Mohileani. Ea ASM Rukrnnu Alo- 
moka”. Cinci peceţi mici, puse pe ceară verzuie, peste o bandă 
de hirtie, 

1 Însemnare pentru plata ilișului la Ținutul Dorohoiului, 
2 «În casa jupănesei Moţocoaie.> 
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6. Cotnari, 21 Septembre 7102 (1593). <Hanos şoltuz cu 

cei doisprezece prăgari din Cotnarli]» arată că înnaintea lui 

Simeon bivșii şoltuz şi prăgarilor au venit Buzdugan ot Pe- 

triciani şi fratele lui, Popa Toader de acolo, de-şi dai partea 

«Neculei ot Cotnarli]», la Buţcăteni, pe zloți. Se pune pe- 

cetea tirgului. Pecete roșie, ruptă cu totul. 

7. Suceava, 27 August 7107 (1599). «Selevestru monah 

ot monastir ot Neamţu» vinde «loc de trei case» din Oni- 

ceani pe Sireatiu, în Ţ. Roman, lui Nicoar|ă| Logofet, pe 

zloți. Marturi: Gligorie Balșe Cașnic, Lupul Balşe Sulgear, 

Năvrăpăscul biv Dvornic, Manea biv Pitar» și alți mulți, slugi 
domnești. Peceţi puse cu cerneală. 

8. Hăleştiian|i], 15 Novembre 7108 (1599). Ungurul biv 

prăcalab, pop[a] Viardeș, Buhuș Visternicel, Calotă Medelni- 

cerul, Lazor ot kpacuin "pir mărturisesc pentru Măriica 

nonaaita non$ Ilerpu, nepoata non IȚeans, cari vînd ocină 

de la Obrotani, partea lorși a fratelui iMsuwren lui Nicoar[ă) 

Logofetu, pentru 30 de taleri. Scrie Frăţiman. Pecete mică cu 

fum. — Traducere a lui Gheorghie Euloghi, 1781, 2 Iunie. 

9. Suceava, 8 Decembre 7108 (1599). Eremia Moghila, 

pentru lonaşco Nemţeanul hănsărel și soţia Annisia, fiica 

Psckn, nepoata XSpoar, care a vindut moşie la Buţcăteani 

şi locul lui Hreblea lui Nicoară Logofet, cu taleri. Stroiă 

Vel Logof. us. iiscal. Pepelea. Pecete peste hirtie, cu bourul 
înstelat, între soare și lună și MAcTII BIR... BOEROAA FNAph 

BAA. MOAAABCROH. 

10. Suceava, ri Decembre 7108 (1599). Eremia Moghilă 

Voeod, pentru Anghelina, fata Nastasiei, nepoata Anușcăi, 

strănepoata Pilatei (Ilnasra), cari vînd la Obrotani lui Ni- 
coar[ă] Logofet, pe taleri de argint. Vinde și o rudă, Mărica, 

fata Tnuan, nepoata lui Văscan Cupar (BSnapk). A treia vin- 

zare o fac Stanca şi Costanda şi Mărica, fetele lui popa Ștefan 

şi ale Ileanei (Ha'knn), ce aveai parte cumpărată, de la «loan 

Voevod». A cincea, Cozma, Arsenie, fii Hacrn, nepoții 

iara, strănepoții lui Stanciul. Pomeniţi și Arvasia, Andreica, 
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Iosip, Condrea, Agahia, Samoil, Reanga, Cătălina, Gafta, 
Anușca Frătăto., Rugini, Sofroniia, Păcurar, Condrea. Stroici 
Logofătul. Pepelea. Pecetea cunoscută, peste hirtie. — Și 
traducere a lui Gheorghie Euloghi dascal, 2 Iunie 1781, 

II. Suceava, 24 Ianuar 7108 (1600). Eremiia Moghila Voe- 
vod, pentru mănăstirea Răcăca, cu hramul Sf. Nicolae, în. 
vinzarea între Necoar[ă) Prăjescul, tretii Logofet, la Șopră- 
leani și Buțcăteani. Pomenită danie de la Gherman și Văs- 
can, supt Bogdan Voevod. În loc capătă mănăstirea parte din 
Miroslăveşti, moara pe rîul Năvrăpeşti, luată de la Anghilina 
fata lui Bogdan Medelnicer şi vara ei Evghenia, de la 
Neaciișa, Măriica, Simioana, Chirighena, _fiicile (aceste două 
ultime) lui Mihăilă] Rujini, toți nepoți lui Miroslav. Iscăli- 
tura Domnului. Pecete mică peste hirtie, cu bourul înstelat 
între lună și soare şi: + Iw Epeaua doruaa ROEROAA.  Stroi& 
HCKâA; SununTe eAS Spuk m. p. Pătraşco. 

12. [C. 1600.) Y Adecă eu Spiridon cel bătrăn den Butcă- 
teani scrii și dai ştire cu tastă murturie a mea însumi pre- 
[cum] mărturisescu cum am avut pără şi price cu Alexa şi cu 
Nicoleasi din Cotnar printru o livadă, curătură, ce o am deș- 
chis ei, și iaste pre loculşi pre ocina i Nicolease și Alexei. 
Deaci, vădzăndu pururilea price şi cuvente, ei însumi m'amu 
rugat ca să-mi lase acea curături, să o țiii eu pănă voiu hi 
vii și cu sufletu, şi dumnealor numai să-ș iă de a dzeacia 
de ce va hi într'însi, cum va hi cu dreptul, iar mai multu 
nimic să n'aibă treabă păn voii hi ei vii. lar de-acii, după 
mortea mea, ei să aibă a-și ținea ocina și aceale vadă cum 
vor şti, să naibă nime nice o treabă de oamenii mii, a 
pără sau a ceare, ca să hiea lor, cu tot ce-i într'ănsă, prin- 
tru căci ne-am tocmitu de bună voe Şam datu căci iaste 
ocina lor. Și într'atasta tocmal[ă] fost-aii oameni buni, anume 
Rusul din Buţcăteani și Ignatu (cel; șters) și Eremiia și alți 
oameni buni și Nechifor ot tam şi ei Serghie 6-am fost că- 
măraș la sulgu am scris ca se sie) ştie. U las, Fev. 25. 

Î 43 [c]ipnacn nuc ca pmka Raacua. 
Pecete cu cprs şi o cruce ieșită dintr'o ancoră, 

1143. Vol, XI. 
18 
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13. [C. 1600.] ţ Adecă eii Ținţar amu luat 85 ug. de la 
mătuşa m& Zubcoe de Hălăucești, și ai zălojit o casă u lo: 
nășești, cu tot casa Florei, cu pomi, cu ogradă, cu pămăn- 
ture, den țarină. Şi ai fost în tocmală Hraniţă și Pătrașco 
Brut şi Rugină și Lozovanul. Și mărturie ș'aui pus peceţile. 

[Trei peceţi cu cerneală.) 
Ț Aceşti bani a mătuşei s'aii întorsu părintele nostru Vis- 

tearnicul 17 Maia. 

25 taler[i] ce am luat în Lioii, căndu am mărsu la slujbă 
de Vistearnicul. 

Ton 8anuc lluuuap nncaa [acest zapis l-a scris Ţinţar]. 

14. [C. 1600.] 26 Septembre. Anghelina nepoata Anușcăi din 
Oboroceni, strănepoata lui Calotă, vinde parte din Oboroceni 
lui Necoră Vel Suljer cu 300 de zloți. Marturi: Boul Stolnic, 
Andonie, popa din Vor|unjtăreşti, Lazor din Tirgul Frumos 
(kpacnin 'rpnr$). — Și resumat de Gheorghi Euloghi. 

15. C. 1600. Măria i Titiiana, Vasilie, Dochiia, fii lui 
Lazol Pitărel, dai casă în Obroceani lui Nicoar[ă] Logţojfet, 
pe taleri de argint. Marturi: Ghiorghie bivşii prăcălab ot 
Siminiceani, Gligorie diiac ot Șcheai, Ionașciă ot Criveşti, 
Toader snă Moţoc ot Movileani, Calotă ot Obroceani, Costin 
ot Hăleştiiani, Lazor ot Tphr Kpacunn, Irimiia hotnog ot 
Buţcăteani, Frăţți]iă] ot Cărjeșt[i]. — Iscăleşte «Pop Costin». 
Peceţi. 

Adaus: Pop Avram snă pop Gavril ot Obroceani dă zapis 
pentru acelaşi scop, cu aceiași marturi. Scrie Gavriil diiac. — 
Traducere de Euloghi, 2 lunie 1781. 

16. lași, 12 Februar 7109 (1601). Oriş Hatman, Bosioc 
Vel Spătar, Trifan Postelnic, Coste Bătoc Cliuar, Macri 
Vel Armaş, Bugza Logofăt, Roşca Dvornic arată că One, 
Pone şi sora lor Anna, fiii lui Gligorie şi «Todoscăei», vind 
lui Nicoar[ă] Logofăt un Hamkusa partea lor de la tată, 
Gligorie Păharnic, care o luase de la Mihăilaș, Nechifor, 
Mărica, Frăsina, Nasti, fetele Mnpnnusu, nepoţii dorm, de 
la Buţcăţeni!: Aga daaue sa gunerpaa, din Hirlăă. 
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Urmează iscăliturile, dintre care se înțeleg ale lui Bogza Log[o)fet, Roşca Dvornic, Trifan... Peceţi, cu litere neîn- 
telese. Una are: ... catrene... [v. n” 22]. 

17. laşi, 5 Mai 7110 (1602). Eremia Moghila, pentru Ni- coar|ă] Log[oJfet, care aduce zapis al lui Gheorghie biv pră- călab, Gligorie diiac, Ionașco Buhuș, Toader fiul lui Moţoc, că a cumpărat o casă din partea de jos a satului Obrotani, 
de la Măriica și surorile ei Titiana şi Dochiia, şi fratele lor 
Vasilie, pe taleri de argint. Altă casă i-o vind popa] Avraam, 
fiul lui popla! Gavril, cu frații. Pecetea cunoscută. Stroici 
iscăleşte. 

<f Frățiman.» 

18. Șcheai, ro Maii 7111 (1603). Dumitru fiul BayaSranis, nepot dĂnpinknen, strănepot lui Ignat din Roginosa, vinde mosia sa lui Nicoar[ă] Logofăt. Marturi: Bogdan  Pos- teinic i dvornic ot Șcheai, Ionașco Buhuș ot Criveşt[i], Gli- gurii diiacul ot Șcheai, popa Costin ot Heleșteiani un usa- Tosom iwr 'Ppar llrku, Drăgan din Pizdeani, Nichifor din 
Obroceani «şi mulți oameni buni și bătrîni». Se adaug: Moţoc, Cotoc ot Pășcan[i], Frăţilă ot Onicani), Ion gude ot Roginoa[sa], Ionașco ot Onitani, Gheor[ghie] ot Obrotan. Peceţi, între care a tirgului, cu un pește și nur w['e] 'mprrs 
Gku (cu fum). 

[Pe a doua foaie :] 
t d3h cn Domitro fetorolo Bahloianei, nepotol Măreicăi, strănepotol a lu Ignat, denainte lu Ionașco Buhuș și denaintia 

lui Moţoc și Cotoc şi Friţilă di Oneciane şi [IJon godele 
de în Rogonosă și Ionașiico di Oneciane, Urso tij şi Gavril 
di în Boldești și de aceia mulțe oameni] bune, drepă dooa 
sote de galbeni. 

19. Suceava, 16 Maiu III (1603). Eremiia Moghila, pentru Nicola ot Cotnar, în ceartă cu Lupul Vornic, pentru Buţ- căteani. Iscălitura Domnului. Beanuu Borapu Su(na]. 
Pecete mică, ruptă. 

20. Suceava, 7113 (1604-5). Eremia Moghila, pentru Mariica 
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ku'b&runk răposatului «Niculei ot Cotnar» şi fata ei, Nastasia, 
care aii adus zapisul de la șoltuz şi pîrgarii de acolo, pentru 
o vinzare. Pomenit Nechita ot Pietriș, Buzdugan ot Pe. 
tritani, Cazanel. Pecete ruptă. — E falș. 

21. lași, 25 Mai 7116 (1608). Precop Cărăiman Dvornic, 
Bran Comis, Udrea Gligorie biv Vel Vătag, Dumitru Spătar 
arată că Odochiia, Nicoar[ă], Trofin, fiii Caan, nepoţii lui 
Ion Ju&co, aă vindut parte din Buţcăteani și cu *npsi wm 
uapuus lui Nicoariă] Logof[ă]t. Scrie Nebojatco Uricar, Iscă- 
lesc : Precop Cărăiman Vistiiarnic, Udria iscal, Nicoar[ă] Comis. 

22. î Ge wB0 An 43 nenă ÎÎnAgoHHK n cn cecTpa mea Toaceia, 
enn Bupkuă, euYun Mapnnun, ngkSnouarem îMannm, înșine de 
bună a noastră voe mărturisim cu cest zapis al nostru cun, 
de a noastră bună voe, de nime siluiți și neîmpresuraţi, am. 
văndut a noastră direaptă ocină și moşie din sat din 
Buţcăteani şi din seliştea ce să chiiamă Șopărleanii, din sat 
din Buţcăteani, din gumătate de sat, din na opta parte 
Bumătate, și din seliște din Șopărleani din na opta parte iarăşi 
Bumătate, căt s'aii ales partea lor într'aceaste sate ce-s mai 
sus scrise, cu tot locul nostru, din vatra satului, şi din 
cămpu, şi dintr'apă, și din hălăşteae, cu tot venitul nostru, 
ce iaste partea noastră. Și am văndut-o gupănului Necoar[ă) 
Mare-Vistiiarnic drept 108 taleri cpesnnyk. Şi au fost în toc- 
mala noastră cănd am văndut şi am loat bani deplin şi toţi 
de față odănioar[ă): Procop Carăiman Vistiiarnic şi Ilea 
Botoc Vornic de Poartă și Toader Dragotă Vornic de 
Poartă și Bașotă Camaraş și Serghie diiac şi alți omeni 
buni: Samson din tărgu din lași și Luca croitor. Și pre 
mai multă credință pusu-ne-am şi ale noastre peceţi înti'acest. 
zapis. Și pre multă mărturie am scris eu Ionașco Mih[ăji- 
lescul Jitnitar. De atasta mărturisim în cest zapis al nostru, 
ca să să ştie. Amin. Pis u las, Fey. 26 [1608-17]. 

Procopie Cărăiman Vistiiarnie [pecete cu tot felul de flori). 
Ilea Boăoc Dvor[nic] [pecete cu: Ilea]. Az popa Adrunic. 
Gheorghie Başot[ă) Cămăraș [pecete cu o pasere]. Az Io- 
naşco Jitnicar [pecete cu o cameie). 3 Geprie Knmnpam a, 

  

  

 



DOCUMENTE MOLDOVENEŞTI DIN ŢINUTUL ROMANULUI 277 

cSA:KS cei cRkAkreacranem [pecete cu c. p.r. £.]. Și alte două 
peceţi. 

23. Iași, 29 Octombre 7:18 (1609). Costantin Moghilă 
Voevod, pentru Gligorie și soția Agafiia şi alții cari au 
vindut moşie de la KSamara sr Marica şi de la Grozav şi 
de la Izmeanul, lui Nicoar[ă] Prijescul Vel Vistearnic, la 
Buțcăteani şi Șoprăleani. În loc, se dă parte din Obrocani 
wWr uacT ESnapisa. Pecete mică, cu bourul înstelat între soare 
şi lună şi: + ww Hocpanrun Alornaa Bocgoa,. Stroit Vel Lo- 
gofet ut. Urmează iscălitura lui, cu adausul, de altă mină: 

Sunnmre sa5 Spuk. Nebojatco. 

24. Iaşi, 5 April 7118 (1610). Costantin Moghiia Voevod, 
pentru lonaşco Vist. și fratele lordachie, fiii lui Costandin, 
nepoți Mapuu, strănepoțţi Mann, cari vind moșie lui Nicoară Vel 
Vistiiarnic la Buţcăteani, pe ughi. Pomenit satul Ruginoasa, 
luat de la Dumitru fiui BayaSranu, nepot 
îApukn, strănepot fIranu, fata lui Ivanco 
Pitar. Iscălitura Domnului. Vel Dvornic ucil. 
Și iscălitura lui. ț Tăutul. Pecetea mică, 
peste hirtie. 

  

25. 11. April 7118 (1610). Act de la 
oraşul Cotnari (v. mai sus, p. 86, n* 179). La n0 23 

(pecetea Cotnarului). 

26. Suceava, 6 Lulie 7118 (1610). Costantin Moghila Voe- 
vod arată că Nicoar[ă] Prăjescul Velichii Dvornic a cum- 
părat moşia unei <Anisiia Nemţana, fata Ruscăi», nepoata 
Huruoaei, cu fiul, Focşa, fetele Măgdălina și Sofiica, pe taleri. 
Iscălitura Domnului. Pecetea cea mică. Pătraşco Vel Dvornic 
ut. Bașot[ă]. — Şi traducere romănească din 1820. Întărită 
la 5 Mart de «Leon arhimandritul» (Asachi), 

27. lași, 24 Maiii 7125 (1617). Radul Voevod, pentru Pa- 
trichie și Cr[ăjstea, în piră cu Alexa cu privire la o moşie în 
Buțcăteani, de la Antonu. Se face jurămînt pe evanghelie. 
Vel Logft. ut. Ghianghea Logofet iscalah. 1 Băseanu. Pe- 
cete mare. 
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28. laşi, 3o Maiii 7125 (1617). Radul Voevod, pentru Crstea 
fiul lui Furdui și Condrea Visternicel şi pop[a] Andronic, 
fii Rupkun, toți nepoți Mann, cari s'au judecat (Teraa sa 
deyem) cu Nicoar[ă] Prăjescul biv Vist. pentru parte din But. 
căteani și seliștea Șoprăleani (Ţ. Roman). Se pune ferie 
(epiio) 12 zloți. <Vel Logofet u. Ghianghea Logofet iscaah, 
m. p.» Nebojatco. Pecete roșie, ruptă. 

29. Inc 8 Pasara, 29 Iulie 7126 (1618). Radul Voevod, pen- 
tru Nicoară biv Vistearnic și Alexa wm phr wm HRoPiag, 
cu privire la o cumpărătură în Băscăteani. Se pune ferie 
(âepiie). 1 Ghianghea Vel Logofet ut. iscal. Gavril. Pecete 
mare, roșie, 

30. laşi, 28 Iunie 7131 (1623). Ștefan Tomșea Voevod, 
pentru Dumitru, Mihăilașco, Gavrilaș, Brănduşe, Ivina, «Lazar 
fiul lui Moţoc», toţi fiii lui Lupul Vrălan, în ceartă cu Alexa 
biv Cămăraș, pentru părți din Buţcăteani (Ț. Roman). În 
colț: Dumitru Sălucor (s7c, Pecete peste hirtie, cn bourul 
înstelat și încoronat, între soare și lună, sabie şi suliță. In- 
scripție: + uv Gmepanu Toamula BoeROA, PNAp SEAAE MOAAARC- 
koi. Pe Vo: + Rn nsBirueer er avacr. nau Tianrk REA Awrâ. 
43 Hukoap[n] awrgr nckaa (splendidă caligrafie). 

31. Obroceani, 4 Octombre 7144 (1635). «Popa Anton de 
Obroceani şi cu fămeaia mea cu Mărica și toţ fezorii miei, 
anum[e] Măriia şi Anna, şi ei Gavrilaş Furdui şi cu fetorii 
miei, şi eti Nechifor fetorul lui Ionaşco Calot[ă]. .., și eti Lealea 
cu fetorii miei, cu Ostahie şi cu popa Isac şi Acsiniia» vind 
«o parte de ocin[ă] a nostri &-am avut în cel hăleștei noii 
d-aii făcut dumnealui Postelnicul Ionașco Prăjăscul la podul 
Ordzei... De în deal de spre Șcheai.» Se face înnaintea «Vor- 
nicului lui Gheorghie Năvrăpăscul, lui lurașco Adam de în Vla- 
deșt[i], lui Toader Hărescul de Hăsnășeani, lui Andonie de- 
acolea și a lui losip de-acol[o] și a mulți oamen[i] buni me- 
giiaş de pre înpregiur». Iscălesc şi Nichifor, Slăvil[ă] pis(ar]. 
Peceţi cu cerneală şi urme de degete. 

32. lași, 26 April 7144 (1636). Vasile Lupu, pentru lonaşco 
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Prăjescul Jicnicear, care a adus zapis, și de la Gavrilaş Fur- duiii, de la Gligorie Buţcăteanul, de la Irimiia fiul lui Ghe- rasim, de la Ilea, Ostahie, popa Isac. <«Prăjina căte de patru Stănjini.» Întărire de moșie lui Ionașco Prăjescul Jitnicear, pre «acea bucată de loc ceai înnecat apa de hălăşteul ce ai 
făcut la podul Ordzei», pentru ai fi «direaptă ocină şi schim- bătură». 

Gavril Mătiaş Vel Logoflejt. Corlaat. 
Pecete mare roșie. 

33. Hăl[ă ]șteian[i], 8 August 7183 (1675). Zapis pentru 
o vînzare. Marturi : «Dumitrașco Prăjăscul, ce ai fost Postial- nic, Hacic de Hotin, Aftănasie Vornicul de Ruginoasa, preutul Dumitru de Crivești, Pătraşcă Vornicul de acolea»>, 

34. laşi, 7 Februar 7187 (1679). cArvintie de Drăgotiani, ginerile popei lui Ionașco de Ruginoasa, și cu fiatelle] mial[e], Alexandra şi Matriia», ş. a. vind moşie la Oborociani, «trei 
casă în silişte cu loc de arat în ț|a]r ijut și cu loc de fănaţ şi din hăleștiae și din tot locul, cu tot venitul, toată partia noastră cătă să va aliage», lui Chiriiac Sturdza Păharnicul 
cel Mare, cu «lei bătuți», Marturi: «Alexandru Buhuș Hat- 
manul, Gavril Costachi biv Hatman, Velitco Costin biv Comis, Gavril Nianul biv Logţojflă]t, Savin Năvrăpăscul 
Șoimariul și mulţi boiari și oameni buni». Scrie <Enachi diacul». Iscălesc: «az Gavril Cost(ajche biv Hatman, az Ve. 
licco Costin biv Comis, Gavril Năvrăpăscul biv Logofăt». 

35. «Ei Aftimie fata Anei, nepota popei lui Anton din 
sat din Oboroceni», arată că «am văndut şi eii daca ati văndut 
frate-meu Gligorașco și soru-m& Mărie, că ei n'am avut 
putere să întorcu banii dumisale Păharnicuiui, deci i-am 
văndut odată cu frați, şi am văndut mai pe urmă cătu s'au 
ales parte mă, o casă], să fie dumisale Păharnicu Chiriac 
Sturdzii şi jupănesei dumisale Aniţi», pentru 22 de lei şi 
jumătate, «Denainte dumisaie Hatmanului Buhuș, şi de nai|njte 
dumisale lui Manulachie Sulgerului celui mare, şi denai|n te 
părcălabului Lupului de Tărgul Frumos». 
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36. «Noi feăorii Mări, nepoții pope lui Anton din Oboro- 
-ceni> arată că au vindut «<dumisale lui Chiriac Sturdzei ce 
au fostu Păharnicu-Mare și jupănesii dumisale Aniţi» partea 
lor din Oboroceni. «Eii Costantin şi Damaschin şi Mărie și 
Ana sururile nostre am mărsu de am luat banii din măna 
-dumisale.». Marturii de la n! precedent și, pe linga ei, popa 
Pavăl, Iscălesc, prin punere de deget, și Porhira, Urăta, Pa- 
laghie. «Iscal pop Pavel ot Hălănește (sic). 

37. laşi, 30 April 7188 (1680). «Gligorași și cu sorî-me, 
cu Mărie, fitorii lui Gavril Donici din Oborociani și a Annii 
fămeii lui Donici», vind <dumisali Sturdzii, lui Chiriiac, Pă- 
harnicului cialui Mare», două case în Oboroceni, pe «lei 
bătuţi». <M'em întrebatu toată ruda mă și răzeșii mei, să-m 
de bani pre aceli doî casă, şi nime dentru ruda noostră 
nu s'au aflatu.» 

38. 17 Februar 7200 (1692). «Ei Acsana, a răpăusatului 
Frangule Stolnicul», arată cu zapis «la măna dumisali nepotului 
Costantin Ursăchel, cum am dato danie dumisali gum[ă]taate de 
sato din Areni, ce iaste la Suzavă, care iaste mie drepti cum- 
părătură, așijdere gum(ăjtate de sato de Areni care ai fost a 
dumisali frăține-mieă Ursachie Visternicul, am dat-o dumisali 
danie. Care parte de satu am ţinut-o eii pentru neșt[e| da- 
torie ce-mi iaste dumnialui frate-mieă dator, cu trii sute şai- 
dzeci de lei,— care am făcut și izvod de pe ce mi-i dumnialui 
dator. Şi să aibă dumnialui nepotul Costantin Ursachie a ține 
șli] ac& &um[ăJtate de satu. Iar, căndu vor da aceșt[i] bani ce 
mai sus scriem, cuconi dumisal[e] frăține-mieă Ursachie Vis- 
ternicul la măna nepotu-mieă Costantin Ursachie, atunce să 
aibă a ține gum[ăjtate de sat de Areni, -parte lor. Așijdere 
și după moarte mia, multu puțin ce să va aflaa dumisali, 
să fie nepotului Costantin Ursachie. Și dumnelui să aibă a 

„mă grij[i] după moarte mia. Şi nimia dentru nepoţ şi oameni 
de ai miei să nu aibă treabă a s[ă| amesteca întru ceva. Și 
pentru o diiată ce aii făcut nepotul miei Dumitrașco Ursachie 
la o dzăcare a me, care eii n'am ştiut nemic, și fără] știrea 
mia s'a făcut aceia diiată, s(ă] nu s[ă] bage întru nemică 
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samă. Și adastă dreptă danie ŞI Scrisoarea s'a făcut de nainte dumisali Sculi biv Căm(i]nar, Căm[ăjraş de Ocnă, şi dumnialui Toderașco biv Căm[ă]raș de Ocnă, și denainte du- hovnicului mieii Cozma egumen de la mănăstirea de la Oenă și Nica gramatic de la Ocnă și Dima zugrav și Zota negu- țitor și Vasilie Blăndia birău de la Ocnă și Gheorghie zu- grav și popa Ion Sorca de la Ocnă. Si că popa Ion Buhoci am scris zapisul, să s[ă] crează. 
Acsana Frănguloe (pecete cu fum, neințeleasă). “0 1robusvoc zis "Ouvas Knoyăc iepoudva:/os pwâptos. (Alte patru iscălituri grecești.) 
Az erei Ion Sorca iscal. Vasili Blănde 

birău (pecete cu un ciocănaș și inscripţie 
neințeleasă). + Aiuos 26rpapos păprwpas. 
? Loppog lotoptorpiwos, pă propas. 

  

? 
Ursăchești, î4iz,, pp. 582-3; Înscripțit, |, p. 28, 

Franguli e cunoscutul săuar şi apoi Vames-Mare (vol. V, p. 133). Pentru 

39. T Bani ce mi-i dator frate-meă Ursache și de pe ce mi-i dator, să s(ă] știi. 
120 lei de pe o patce de samur. 

Ț 130 lei tij de pe alt|ă] blană de patcă de samur, Ț 50 lei de pe Sumătate de blană de alimii de samur. T 60 lei de pe 2 cai murgi ce mi-ai luat, şi bani nu mi i-au dat. 

40. 15 Decembre 7210 (1701). «Eu Alecxandra Spătăroie a răposatului Gligorașco Spătarul> arată că cam luatu pe nepotă-me Paraschiva, fiica surorii mele] Catrinii de o'm crescut-o şi o'm botezat-o, şi am ales-o dentr' alții nepoţii ai mei ca se-m fii a miia fiică, şi cu vrere lui Dumnezeii o'm și căsătorit-o dup[ă] Sandul Sturdze fiorul lui Chiriiac Sturdzii, și lam datu multu Puțăn c-am avut. Datlu-l'am gumătate de satu de Căcărădzeni și Bumătate de satu de Osimziiani și Țigani t-am avut parte me de la părinţii mei, şi odoră den
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cătu am avutu i-am datu. Și, multu puţin ce mai am şi m'am 
opriti de comăndu, iară, murindu pre măna dumfi)lorsali, 
ca să aibă a m[ă] griji și să fiia totu a lor. Iară nime den 
fraţii mei saă din nepoții mei să n'aibă trab[ă], nici să s[ă] 
mestece la nemică al mei. 

Așișdere și eii să nu fii volnică a luare den ce lam 
datu: den moșii, den Tigani, a luare de la fiica mă, Pa- 
raschiva, și a dare altor nepoți sai frați ; ce să fiie daţi du- 
milor sali, precum am scris mai sus, c'am datu să fie pentru 
sufletul mei și pentru să m[ă) grijască şi păn oi fi vie Şi, 
dup[ă] moarte me, să m(ă] pomenescță]. Iară cini s'ar is- 
piti den frați sau den nepoți a strica, să fiia neertatu de 
Domnul Dumnedzei şi de mini, și să fie legatu și blăstămatu 
de 318 ot|elţi dăn Nechie, hetul şi arama să putrezască, iar 
trupul lui să nu s[ă] topască, să (să) ste în veci. Și pentru cre- 
dința m'am pus şi pecete, și cine s'ar tănpla, ori din frații 
mei, ori de nepoţii, a vede atastă scrisori, să aibă a iscăli ; și 
alți boeri străini, ca s[ă] fie de credinţe. 

Alexandra Spăt[ăroaie]. (Pecete octogonală cu « Alexa[njdra», 
pusă cu fum.) 

41. 26 Septembre 7216 (1707). «Sava egumen de Hangu» 
dă zapis <dumisalea Sandului Sturdzii de Hălăşteeni» că i-a 
vindut «o păragină de vie, carea viia ai fostii a lui Ignat 
TȚuţurman, și altă viia lăngă aceia, &-ai fosti a lui Visarion 
călugărul, cumpărătură de la Gheorghiţă a lui Haidrugan», 
pentru «10 stupi și o bivoliță cu viță]... Însă s'au văndut 
butucul vii, iar nu pămăntul, că |păjmăntul iestea a mănă- 
stiri). Iar dumnealui și cuconii dumisale şi nepoţii dumisalea 
vor da de o dzeacia din an în an; însă cu pomăt ce ar hi 
pe acel loc, să ție dumnelui, și va da dzătuirea». Marturi: 
Toader Corteii și Gavril Sirbul și Ion Băicanul și Iftimie 
ot tam și Mihăil[ă] de Drăgăteani». Ermonah Sava egțul- 
meanul < Hang[ului] iscal». Pecete cu mai mulți sfinți și neuaT 
EREEAEHIE WT XANCS APT z3pAr. 

42. [C. 1732-3.] Bani ce am dat pentru lucrul viilor, să 
s|ă] știe. 

i] 
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3 Pt. am dat la Damaschin pentru lucru întăi, 
3 pt. tij am mai dat ia Damaschin. 
2 lei. 6 pt. am dat tij la Damaschin pentru vii, anțărțu. 3 pt. tij am dat la Damaschin tot anțărțu. 
2 lei, 3 pt., 6 bani tij am dar lui Ilie și lui Apostol de au îngropat, tot anţărțu, 
9 lei am dat lui Ilie vier în anul trecut, la vii. 
1 leii am datu pe 2 hărage. 
6 lei de scosul hăragilor. 
3 lei am dat lui Anton în iastă prim[ă]vară. 
1 lei lui Ion Savin, tij acmu vier. 
15 parlajle pe 1 ocă plo]! her, de ati făcut o sapă la vii. 4 par[ale dă făcut sapa. 
1 lei lui Anton vier. 
3 pt. datu lui Ion Savin. 
I ieă am dat lui Ion Tişul, vier. 
6 pt. tij am dat lui Anton; Dech. 25. 
4 pt. pl. tij. am dat lui Anton; Fev. 1. 
6 pt. pe ş coţ pănză, Rusului. 
3 pt. Țunţăi (s7c?), pe 1 oclă] tutun. 
3 bani pe 3 lulele, 
2 bani Țunţăi (2), pe 3 litre sopon. 
9 bani un căpăstru. 
6 pt. undelemnu. 
1 pi., 2 bani icri. 
3 pt. pești. 

I leă, 2 pt, 4 bani holercă. 
6 bani tutun, 
37 lei am dat pe 2 boi. 
16 lei, 6 pt. am dat pe vaci și gunici. 

43._1 Ghedeon arhiep[i]se[olpi î Mitropolit Su&avschii, t Făcut-am atastă Scrisoare a nostră la măna dumisali Stolniceasii Sturdzoaei pentru un Joc de cas[ă] ce iaste tăngă Mitropolie, din sus de Temniţă, car[e), cănd ati fost Sturdzea la Muscali, i-au fost dat Anton Tanschii polcovnicul bani 100 taleri; şi bani nu i-au mai dat, ce tot ati scris la Domnu
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să pliniască, cu cer găsi la dănsul. Deci eă, scriindu la 
Tanschi!, s'a m[ijljojstivit și ai dat acel loc danie sflijntei 
Mitropolii. Și, pentru datorie ce am avut la dumn[ea]lui, și 
aii lăsat acea 100 taleri, și scrisoarea dumisale acea de danie 
iaste la măna nostră. Deci de acmu (sic) Stolnicias(a] Sturdzoe 
să aibă bună paci. lar, de'r mai dzici cineva ceva, noi om 
da samlă]. Pentru aceaia i-am făcut atastă mărturie, întru 
care am pus şi peceatia sfli]ntei Mitropolii, şi am iscălit ca 
să-i fie de bună credință. 

U las, It. 7231 [1722], Noe[m ]v[rie) ş. 
Ghedeon Mitropolit al Moldovlahiei. [Pecete cu Sf. Gheorghe 

și legenda=—neuaTu €cTi cTro Mu'Tpons...], întipărită cu fum. 

44. laşi, 17 latuar 7242 (1734). Grigorie Ghica Voevod, 
lui Adam Luca biv Sulger, cu privire la jalba făcută de 
«Safta Pisoștas[a] pe Erina Tomiţoai», pentru o moară în 
Şomuzul cel Mare, la Ţinutul Sucevii>, pe care o dăduse 
Pisoţchi «în sama lui Bașotţă] Șetrar cu tocmală... Ati 
luat moara cu de a săla |Tomiţa] de la Başotlă), căci îi era 
enmnat Pisoţchi, și, luînd moara, ar fi luat şi 30 de merţe 
de păni din moară ; și, luîndu moara, n'aă vrut să o gri- 
jască, șa lăsat-o de s'aii prăpădit moara din pricina To- 
mițoai, și iă n'a avut ni&-o treabă, nit-un amestec la ace 
moara.» Vel Logft, Pecete mare, cu chinovar. 

45. 2î Mart 1794. Mihail Costandin Suţu] Voevod, pentru 
judecata lui «loniţ[ă] Prăjescu biv Vel Pitar cu Safta Ţinti- 
loae, fiica lui Grigoraș Hermeziu Post.». Mama lui Ioniță era 
«Alecsandra Jicniceroae, ce ati fost fată lui Andreiti Prăjescu»>. 
Pecete lungăreață cu chinovar. 

46. 7 Octombre 1801. Alecsandru Necolai Suţu] însărci- 
nează pe Andronachi Doni& biv Vel Ban cu o hotărnicie. 
Pecete cu chinovar, 

47. 4 Decembre 1801. Hotarnică a lui Andronachi Donici 
Ban, trimes, cu Comlijs[ul] Cost[anjdin Catargiu, la Bosco- 

' Tanţchi, ofițer de Cazaci în 1711,e pomenit şi în Neculce, p. 33i. Sturdza 
să fie Sandul (;4id., p. 303)? La 1727 acesta era Spătar (idid., pp. 364-5). 

    

  

  ] 
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teni şi Oniceni (Ţ. Roman), ale lui Mihai Sturza biv Vel 
Logft., în ceartă cu Sărd. Ioniţ[ă] Prăjesc[u]. Se arată ho- 
tarnica din Mart 7269 (1761)a lui Ion Meleghie Vor[ni]e de 
Poartă şi Lupul Hadămbul, tovarășul său. <Apa Țigăncii... 
O groapă de puțu de lăngă drum, în gura văi Șoimăriţii,.. 
Stănj[ăni] proști... Hotaru Oborocenilor, în Poiana Popii... 
Coada iazului Bărbinţi... Stălpul Prăjescului...... Lăngă hota. 
răle Ducăi-Vodă... Răp[osatul) Ban Costandin Sturza.» Altă hotarnică, din 15 Iulie 7269 (1761), «de la răp. Sul. Toad[e]r Buhuș... În margine băhnii părăului Civii.. Di spre Vorân- 
tărești, în Țiganca că mare... Hotarnica di la un Sămion 
Cheșco Uricar, din lat 7260 [1752]... Ioniţă Pisoschii, stăpănu 
Onicenilor... O groapă năruită... Pascal Vore. de Vorăntă- reşti... Dum, Stol. Dimitrache Beldiman ai arătat altă groapă mai din sus... Timelie casălor răp. Pit. Iordachi Sturza,.. Părău Gropilii... Întru care poeniță este şi prisacă şi cră&mă a 
dum. Logf... Un călugăr bătrăn, anumi Vasăli Bulaiii, carile multă vreme aă fost tot vătav la Oboroceni. » 

   



    

   
IX. 

DOCUMENTE EXPUSE LA EXPOSIȚIA DIN SIBIU. 

 



I. 6 Decembre 7054 (1545). Mircea-Vodă, pentru o ocină la satul Micșanul. 

2. Tirgoviște, 2 April 7133 (1625). Alexandru-Vodă fiul lui Radu, pentru Neagoe fiul lui Bută din Brătivoești cu privire la ocina sa din acel sat, an cSAcTew flpruu, $ doRuwe, partea lui Stanciul Logofăt din Cepari. Pomenit fratele lui Stanciu, lon Aga şi Radul Comis, precum ȘI RAASrEpH W'T cra MOnac- Tiph Koaakua. Lepădat Logofăt, 

3. Bucureşti, 15 Iulie 7139 (1631). Leon-Vodă, pentru Deatco și soția sa, «fata a lu Momcilă ot Dedulești wm eg= ACTEW E$3.>. Se pomenesc: «o&na Buzănarilor... Au fost luoat aceaste trei surori... Doi oameni buni den'naintea boea- rinul Domnii Melje] Mihalcea Dvornicul ca să-i judece și să-i tocmească» Nume: Sora, Sorcă. 

4. 27 Februar 7155 (1647). <Ei Radul şi cu Larion şi cu alalți frați care am foost părăși pentru sfadaa că- lugărului», dai zapis «Zopei Post. şi Radul Țiganului», pentru că ei luase cu chezășie pe Țigan, însă «numai pănă a doo zi, mai multu nu l-au luoat». Se face pîră la Dra- gomir Vel Vornic, care dă «carte la părintele episcupul și la Zipa Vornicul, ca să luoăm şase boiari să jure Zipa Post, și Radul Țiganul cum n'aau luoat pre călugărul în chezășie 
mai mult de a doo zi». Iscăleşte: <ep[i]scup Stefan Buz[ăului]>. 

5. Bucureşti, 31 Maiui 1761. Scarlat Ghica Voevod, pentru 
«Radul Slatineanul biv Veli Comis, ca să aibă a ținea şi a 
stăpăni moșiia ce să chiamă Ploeştorii din sudă Prahova, ce 
iaste pe apa Teleajănului», foastă a lui «Pantazi Primichir 

1143. Vol. XI, 
19



290 DOCUMENTE EXPUSE LA EXPOSIȚIA DIN SIBIIU 

bji]v Vel Medelniceariii» !, luată de la moşneanii de acolo», 

«şi apoi de la dumnealui sai fosti cumpărat de răposatul 

Scarlat Căpliji[an] Zugrumale», lăsată apoi danie la <mă- 

năstirea Sfjă]ntului Ioanii din Focșani». Egumenul Theoclit o 
vinde lui Constantin Căndesculi b[i]v Velă Cliucearii, pentru 

«altă moșie ce să chiamă Dășărăţii în sud Siam Rămnec», 

lîngă <altă moșie a mănăstirii ce iaste afierosită de ră- 

poosata întru fericire Măria Sa Doamna Zoi, maica Dom- 

niei Mele». Cîndescul o trece donatarului pe 1635 taleri. 

E în hotar «cu moşiia mănăstirii Tărgșorul şi pe din jos cu 

moșiia Bereasca». Boieri: Costandin Dudescul V. Ban, Ştefan 

Văcărescul V. Dvor., Părvul Cantacozind V. Log., Dumitra: 

chi Ghica V. Spăt., Costandin Florescul V. Pah., Nicolae 

Brancoveanul V. Comis, Pană Filipescul V. Stol,, Iordachie 

Văcărescul V. Sluger, Grigorașco Coran V. Pitar. Scrie «popa 

Floru, dascalul slovenesc ot Sf. Gheorghie cei vechii. Păr- 
vul Cantac[uzino] Vel Logf. Scarlat Gre& [anul] V. Logft.> 

Iscăleşte și Domnul. Pecetea poartă armele amînduror prin- 

cipatelor. Documentul e cuprins într'un cadru de aur. 

6. 2 Maiii 1796. Alexandru Muruz, Domn muntean, pen- 

tru loan biv Vel Sărdar, care a luat prin schimb de la mă- 

năstirea Colţei moșia «Tomceştii, pe apa Bărlatului, în Ţi- 

nutul Tecutului din Moldova». Lea în loc «zidirile nooă ce 

prin ajutor de cheltuială a numitului Sărdar s'a făcut în ha- 

nul mănăstirescu, de la care să poate folosi măn[ăsltirea şi 

spitalurile săracilor bolnavi». Întărise Mitropolitul şi <dum- 

n[ea]lui biv Vel Clu[ejr Dumitraşco Racoviţă, de la al căruia 

neam s'aă dat danie atastă moșie mănlăsjtlijrii». 

1 V, Doc, Cantacuzinilor, pp. 183-5.    
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Abăza f., 258, 

Achingii, 135 n. 4. 

Adrianopol, 141 n. 1, 157 și n. 4 
159 şi n.2, 160n.3, 166, r8r-2, 

Afumaţi (sat), 42 n. 1. 
Agapia (mănăstire), 77. 
Agiud, 118-9. - : 

Ahmed-Fevz-Pașa, ş, 

Alba-Regală, 135. 

Albanesi, 113, V, și Arbănași, 
Albotici f., sI. 

Alexandru-Vodă Coconul, 289. 
Alexandru- Vodă Iliaș, 49, 75, 86, 

100, 257-8, 
Anglia (regele Iacob L-iit), 107-8. 
Apaffy (Mihail, principe ardelean), 

143, 148-9 şi n. 2, 162 n.1, 
174 şi n. 1. 

Baba-Novac (căpitan al lui Mihai- 
Viteazul), 48. 

Bacăii, 77, 91. (episcopi lătini de), 
143. 

Bădiliţă f. 57, 59. 
Bahluiana n., 275, 277. 

Bălăceanu î., 264. 

A 

  

  

Arbănaşi, ŞI. 

Ardeal; 81. (Voevod de), 217, 
Areni (lîngă Suceava), 280-1. 
Argeș (mănăstire), 11 1-2. 
Argetoia (sat), 235, 261. 
Argetoianu f., 233-4, 

Arghiropulo (Logofătul Constantin), 
254. 

Aristarchi (Nicolae), 4 și urm, 
Armeni, 57, 92, 279. (grecisaţt), 125, 
Aron-Vodă, 8ş. 

Aron-Vodă (mănăstire), 1ș8; 
Arvanitochori, 114 şi n. 

Atos, 57, 6-2, 228, 235, 259. (mă. 
năstirea Ivirului din), 1or. 

Axintie Uricariul, 56, 

Bălan f., sr. 
„Bălcescu f., 103. 

Băleanu f., 221 n. 2, (polcovnicul), 
248. 

Balica f. 47. 

Balş f., 50, 55, 59-60, 61 și u, 
68, 272. | !
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Bantăş f., 63. 

Banul f., 74. 

Bar, 154. 

Barbovschi f., 77. 

Barnovschi (Miron-Vodă), 49-51, 74. 

Băseanul (uricariă), 48. 

Bașotă f., 66, 91, 157, 276, 284. 

Beldiman f,, 91, 285. 

Belgrad, 133, 134 n. 5, 135, 140, 

IȚI şi n. 2. 

Bender, 141, 144-5. 

Bengescu f., 224 n, 4. 

Bereny, 133. 

Berheaciă f., 257. 

Bialocerchiev, 132 n. 2. 

Bibescu f., 104-5, 219 șin., 2251, 

226 şi u. 

Bibescu (Gheorghe-Vodă), ş, 7, 219 
și u., 235 şiu., 252 şiu, (Doamna 

Safta), 235 şi u. 

Birlad, 142. 

Birlădeanul f., şo, 52, 258, 

Bîrnova (mănăstire), 50. 

Bistriţa (oraș), 143, 163-4. 

Bistriţa (mănăstire în Moldova), 91. 

Bogdan-Vodă Orbul, 73, 125 n. 1, 

Bogdan-Vodă Sasul, 107-8. 

Bogdan f., 9s. 

Bogdana (mănăstire), 81, 
Bogza fî.. 274. 

Boian (lupta de la), 158-9. 

Boli, 4. 

Bologna, 131. 

Borisi (Bernard), 89-90. 

Bosnia, 175 n. 1. 

Botez f., s6 şi u. 

Botoșani, 58, 71-2, 76-7, 146-7. (Vor- 

nic de), 69. (bresle din), 72. 

Boul f, 76, 88, gr-2, 274. 

Brăila, 5 şi u., 40, 83, 124, 142, 

164, 179, 193, 198. 

Caboga (Marin), 159 n. 2. 

Cainargi (Chiuciuc-), 195, 198.   

Brăiloii f., 105, 225 n. 233. 

Bran (pas), 135, 

Brandenburg, 154 n. 1. 

Brașov, 135, 140, 176-7, 180, 187 

şi v., 237 şi u. 

Breaza (sat), 248 și u. 
Brincoveanu f., 83, 116-7. 

Briocoveanu (Constantin-Vodă), 115 

şi u., 122, 176 şi u, 264, 

Brincoveanu (Banul Grigore şi Safta), 

235 şi u. 

Bruti (Bartolomeiii), 89. 

Bruti (Benedict), 89-go. 

Bucioc f., 74, 76, 274, 276. 

Bucovina, 66, 204. (Veche), 158, 

165, 168, 172-3. 

Bucureşti, 102, 249, 251, 253, 265, 
(Spitalul Colţei), 290. 

Buda, 133, 135, 154 n. 1, 167. 

Buduhăleanu f., 269. 

Bugeac, 141 și u., 149-50, 154 n. 

1, 161 şi u., 164, 181, 183. 

Buhociă f. 281, 

Buhuș f., 60, 77, 119 şi u., 272, 

275, 279, 285. 
Buicescul f., 264. 

Buicescul (Diicu), 262, 

Bulai f., 285. 

Bulboacă n., 53. 

Bulgari, 39 şi u. (complot), 247 şi u. 

Burdujeni (mănăstire), 49, 55:6, 

- 61-2, 79. ” 

Burileanu (conspirator), 253-4. 

Burlă f., 160. 

Busioc f., 274. 

Buţcăteni, 270 şi n, 

Buteniev (ambasador rus), 24-6, 31. 
Buzăi, 249-50. (episcopi de), 105, 

289, 

Buzescu (Radu), 99. 

Călăraşi, 39 şi u. 

Căldărușani (mănăstire), 121-2.. 

1, i 

pă li 
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Calins f., 97. 
Callimachi £., 81. 
Callimachi (Alexandru- Vodă), 64. 
"Callimachi (Grigore-Vodă), 62, 
Callimachi (Scarlat-Vodă), 95-6. 
Calmuci, 171 şi n, ş. 
Camenița, IŞI, 148 şi n. 1, 149- 

50, n. 2, 151, 153 şin, 1, 154 
şi n. 1. 158-9, 167-70, 172-3, 
175, 180. (gubernia), 42n.1. 

Cantacuzino f,, 51-3, 55-6, 59-62, 
64, 75-8, 8o-a, 91-2, 142, 160 
n. 2, 176-8, 260, 

Cantacuzino (Dumitrașcu-Vodă), 77-3, 
147 şi u., 154, 156-7n. 2, 4; 
159 n. 1, 160 n.2. 

Cantacuzino (Șerban-Vodă), 4, 132 
şi u., 142, 148, ISI şin. 1, 1ş2 
Și n. 1, 153 şi n. 1, 156 şi u., 
160, 167, 17 şi u. (Fiul săi Ior- 
dachi), 160. (Crucea sa de la 
Viena), 137 şi u. 

Cantacuzino (Constantin Stolnicul), 
141, 

Cantemir (Antioh-Vodă), 165, 258-9. 
Cantemir (Constantin-Vodă), 134 n. 

2, 157 şi n. 3, 158 şiu,, 181. 
Cantemir (Dimitrie), 94, 165. 
Caprara (general), 133. 
Căpriana (mănăstire), 76, 
Capşa f., 68. 

Carageă (ofiţer), 251, 
Cărăiman f., 5I, 74, 276. 
Cară-Mustafă (Vizir), 135 și u, 
Caransebeș, 176. 

Cașovia, 111, 
Catargiu f., 79, 284. 

Caţichi f., 66. 
Cazaci, 47, ş2, 79, 123 şi u., 132, 

134, 141 şi n.1, 142 Şi u., 154 
D. I» 155 şi n. 1, 159-60, 164, 
171 n. 1, 181. (Hatmani: Doro- 
şenco), 78, (Timuș, fiul  Hatma- 
nului Bogdan Hmilniţchi), ş2, 

Ceauru f., 258,   

Cehan f., 1ro'n.1, 
Cerchez f., 77, 163 n. 5. 
Cernăuţi, 158. (Ţinutul), 175. 
Cerneţi, 253. 
Cetatea-Albă, 145, 147, 149n.2, 

152 n. 1, 156 n. 1, 164. 
Cetăţuia (mănăstire), 94, 160. 
Chabert, 84. 

Cheșco f., 285. 
Chigheciul, 144, 156. 
Chilia, 144, 147. 

Chișcă f., 59-60, 62 şi u. 
Chiselev (general), 243. 

Chiţescul f., rol. 

Ciinent, 252. 
Cîmpineanu f., 260, 
Cîmpulung (moldovenesc), 158, 163- 

4, 175. 
Cimpulung (muntean), 180, 
Cîmpulung (rusesc), 83, 

Cincul f., 269. 

Cîndescul f., 290. 

Ciobanul (Constantin Stolnicul), 165, 
Ciogolea f. 74, 76-7, 92. 
Ciolpan f., 94. 

Ciorneiă f., gr. 
Cioroboreanu f., 263-4. 
Ciorteii f., 282. 
Cîșlă, 163. 
Ciudin f., 79, 8r. 
Ciuşco f., 53. 
Coburg (principele de), 104. 
Cocris (Gavril), 68-70. 
Codlea, 140, 

Conachi (Manolachi), 260-1. 
Constantinopol, 8, 133, 149 şi n. 

4, 155, 160 n. 3, 181. (patriarch 
de), 42n. 1. (Armeni din), 105-6. 

Consuli (austriaci şi ruși), 250-1, 
Contarini (ambasador venețian), 150. 
Contăş f., 76, 79. 

Coplescul f., 270-1, 
Corcova (sat), 261-2, 

Cordun (Bucovina), 64. 

Cornaciii f., 91.
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Costachi f., 165 şi n. 4, 166, 279. 

Costin f., 80, 142, 159, 162, 1656, 
279. 

Costin (Miron), 52, 76, 175. (fami- 

lia lui), 83. 

Costin (Nicolae și soţia, Domnița 

Neana), 79-81. 

Cotmeana (mănăstire), 289, 

Cotnari, 77, 86, 90, 157, 271-3, 

27 5-8. 

Cotoroga f., 269. 

Cozia (mănăstire), 103. 

Crăciun (Gligorcea), 111 n. 3. 

Cracovia, 141 n. 1, 142, 146 și n. 

2, 148. 

Craiova, 104, 226 n., 233, 267. (bi- 

Dabija-Vodă, 52-3, 76, 142, 258. 

Damir f., 53. 

Dan-Vodă (tînărul), 217. 

Danolovict f., 92. 

Danos (Daneș, lîngă Sighișoara), 

162 n.1. 

Danovici f., 84. 

Dardanele, 150 n. 2. 

Davidel (pretendent), 76-7, 92, 175. 

Dealu-Mare (mânăstire), 92. 

Deleni, 73 şi u. 

Despot-Vodă, 84, 112. 

Docica n., 53. 

Domnești (sat), 132, 142. 

Donici f.. 280. 

Enzenberg (genesalul), 104. 

Eterie, 187 și u. 

Fălciiă, 135, 144, 165. 

Fălcoianu f., 103. 

Fărcășanu f., 224 n. 4. 

  

  

serica Troiţa), t01-2. (Divanul, 

din 1790-1), 268. 

Creţulescu f., 80, 83, 103-4, 221 n.1. 

Crimca (Mitropolitul Anastasie, și 

familia sa), 47. 

Cristea (Vornicul), 257-8. 

Cruce (sat), 79. 

Crucea-de-jos (sar), 93. 

Csâky (Ladislas), 1ş1 şi n. 1, 161 

n. 1, 2. 

Cuniţehi (Hatmanul), 132, 141 şi 

D. 1. 144 și u., 156. 

Cupariul n., 277. 

Curio (Horaţiu), 112. 

Curuţi, 135 şiu. 

Cuza f., 93 

Donici (Andronachi), 284-5. 

Dorohoi, 76-7. (ținut), 271. 

Dosoltei (Mitropolitul), 168. 

Drăgânești (întrevederea de la), 79-80. 

Dragomirna (mănăstire), 52, 78. 

Drăguțescu f., 79. 

Dubăi £, 78. 
Duca-Vodă, 53, 74; 77, 92-3, 132 

şi U, 141 n. 1, 142 şiu., 156 şi 

n. 2, 157 n. 3, 285. (Doamna 

Anastasia), 79-80. 

Duca (Constantin-Vodă), 182, 258. 

Dumowitz, 105-6. 

Dupnici f., sr. 

Evloghie (Gheorghe,  tălmăcitor), 

2714. 

Evrei, 84. 

Ferenț (căpitan), 8o. 

Filipescu (maiorul), 248. 

Filippeschi (Gio-Domenico), 136 și u. 
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Focșani, 81, 135, 142. (mănăstirea ! 

de la), 290. 

Formanti (scriitor), 136 şi u., 146. 

Franţa şi Francesi, 134 şi n. 2 

170, 182. 
> 

Galata (mânăstire), 66-7, 73, 86, 1483. | 

Galaţi, 164, 166. 

Gănescu f., 230. 

Gărcina (mănăstire), 93. 

Geanoglu f,, 104, 268. 

Gentz (cavalerul de), 105. 

Germani (oaste la 1683), 136-7. 

Gheanghe î., gi. 

Gheorghe-Vodă Ștefan. 51-2, 76, 78, 

91. (Doamna Safta), 93. 

Gherghel f., 60. 

Gheuca f., 119, 258. 

Ghica (Alexandru-Vodă), 3 și u,, 

247 şi u. 

Ghica (Grigore Alexandru-Vodă), 63. 

Ghica (Grigore Dimitrie-Vodă), ş. 

Ghica (Grigore Matei-Vodă), 82-3, 

284. (Doamna Zoe), 290. 

Ghica (Constantin, fiul lui Grigore 

D.), 105-6.   
Hăbăşescu f., 120 şi u, 

Iladîmbul f., 285. 

Hălăucești, 280, 
Halil-Pașa (din 1830; şi familia), 

35-6. 
Hangu (mănăstire), 282. 
Hărescul f., 278. 

Haţeg, 269. 

Heissler (general), 179-80, 

Heleştieni, 272, 

Hermeziu f., 76, 92. 

Hirlăi, 53, 76-7, 274.   
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Frangule (săuar), 280-1, 

Fiilek, 133. 

Furduiă f., 278-9. 

Ghica (Grigore fiul lut Grigore D.), 

248. 

Ghica (Mihail Banul), 248, 251. 

Giurgi-Mehemed-Pașa, 181. 

Giurgiu, 147, 179, 193, 198, 

Glogova, 264. 

Glogoveanu f., 264. 

Goia f., 89. 

Gole f., 54, 73. 

Gole (Ieremia, pîrcălabul), 124. 

Golescu f.. 101-2. 

Golescu (generalul Nicolae), 248. 

Govora (mănăstire), 234. 

Grădişteanu f., 242. 

Gran, 140 n. 2. 

Gratiani (Gaşpar-Vodă), 49, 56,74, 

90. 

Grebencea n., 48. 

Grillo, 159 n. 1. 

Grodek, 154 și n. 1. 

Hirgot f., 253-4 

Horodinca, 73, 84. 

Hotin, 83, 13", 135, 146, 150, 153 

și n. 1, 154 şin.r, 18n. 1, 

279. (pîrcălabi), 49-50, 73. 

Hrisosculeii f., 60, 64, 8r. 

Hurezanul f., 225 n. 

Hurmuzachi f. 64 şi u. 

Huru f., 272. 

Husein-Pașa (din 1673), 131. 

Huși. 47, 76. (episcopi de), 76, 

84, 86.
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Ialpuh r., 144. 

Iancu-Vodă, 48, 257. 

Ianoli f., ŞI. 

lași, 141 n, 5, 148 0.1, Is2şin, 

1, I60-1 şi n. 3, 162-70, 172, 

180, 276. (mahală), 66. (biserici), 
55. (negustori), 60. 

Jepureni, 144. 

Ierusalim, 228, 235. (Dosoftet, pa- 

triarch de), 114. 

Iesuiţi, 134 n. 2. 

Iliaş (Alexandru- Vodă), 76-7. 

Jablonowski (Hatmanul), 158 şi u., 

182. 

Kalavryta, 113, 

Karpona, 133. 

Konigsegg (de, general), 143 și u. 

Lăcustă (Ștefan-Vodă), 84. 
Lăpușneanu (Alexanâru-Vodă), 85-6. 
Lemberg, 125, 146, 154 și n. 1, 

156, 274. - 

Lenţeşti, 159. 

Leon-Vodă, 100, 289. 

Lipănescu f., 95. 

Lipcani, 62, 172. | 

Lipova. 183, 

Lippomano (ambasador), 150 n. 3. | 

Macri f., 56, 119, 274. 

Mădăluţa n., 53. 

Malachowski (Stanislas), 183. 

Mălai f£., 75, 78. 

Mănescu (ofiţer), 248, 

Mangalia, 126. 

Ioan-Vodă cel Cumplit, 84, 123 şi 

u., 270-2. 

Ionescu (loan, de la Brad), 117. 

losif L-iă (Împărat), 173-4. 

Ipsilanti (Alexandru- Vodă), 102, 

Ipsilanti (Constantin-Vodă), 95. 

(Doamna Safta), 42 n. 1. 

Ipsilanti (Ruxanda), 42 n 1. 

Isaccea, 151, 157, 161, 181. 

Ismail, 145, 147, 164. 

Iţcani, 125. 

Jora f., 35, 258-9. 

Jucica, 158. 

Korneuburg, 136. 

Kray (colonelul), 104. 

Litvani și Litvania, 158, 173. 
Lotaringia (ducele de; general im- 

perial), 136, 150 şi n. 2, 

Lovişte, 289. 

Lozonschi î., 8o-r. 
Lupu (Ruxanda Domnița), 77-9, 166. 
Lupu (Ştefan-Voaă), gr-2, 
Lupu (Vasile-Vodă), şo-r, 91, 113 

şi n. 119, 277-8. (familia Iul), 
50-2, 74-6, 78, 92, 113-4. 

Manu f., 42 și n. 1, 249, 251. 

Mărăşeşti, 142. 

Marea Neagră (comerțul pe), 164. 
Matei- Vodă Basarab, 100, 198. 
Mateiaș (Gavrilaş), 49-ş2. 

Mavrocordat f., 235. 
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Mavrocordat (Alexandru Exapotitul), 

159 n. 2, I7I şi n.3. 

Mavrocordat (Alexandru Ioan-Vodă), 

83-4. 
Mavrocordat (Nicolae-Vodă), 7o-r. 

Mavrogheni (Nicolae-Vodă), 104, 

116-7. 

Maxut (sat), 68. 

Meleghie f., 285. 

Melinescu f., 226 n. 

Miedziboz, 154. 

Mihai Viteazul, 101, 125 şi u. 

Mibăilescul f., 9r, 276. 

Mihnea-Vodă Turcitul, 98-9. 

Mibuleţ (Apostol, Căpitan), 83. 
Milescu f., 234. 

Milo f., 259-60, 

Mircea-Vodă Ciobanul, 93, 289, 

Miroslava, 93. 

Mitropoliţi (moldovent): Antonie, 

57. Ghedeon l-iă, 52. Ghedeon 

al Il-lea, 283-4. Gheorghe Mo» 

vilă, 111. lacov fii, 95. Nichi- 

for, 84. Sava, 76. Teodosie Bar- 

bovschi, 86. Teodosie al II-lea, 

79 81. 
Mitropoliţi (munteni): Grigore Ivi- 

ritul, 10o-r. Grigore al II-lea, 
103, 260. Filaret L-iă, 103. ” 

Mocani, 263. 

Năvrăpăscul f., 272, 273-9. 

Neamţ (măuăstire), 70, 73, 9o-1, 

94. 272. 

Neamţ (cetate), 166. (mănăstirea din 
cetate), 70, 93-4, 166. 

Neamţ (tîrg), 70, 272, 

Neamţ (Ținut), 63. 

Nebojateo n,, 86, 276.7. 

Neculce (Ion), 94. 
Negib-Paşa, 36. 

Negruţ f., 72. 

  

Mogildea f., 85. 

Mogoşescu f., 137-8. 

Mohâcs, 171, 

Movilă (Hatman căzăcesc), 141 n. 

1,155 şin. 1. 

Moimăscul f., 74. 

Morison (hapuri), 106. 

Morosini (ambasador), 147 şi u. 

Moruzi (Alexandru-Vodă), 260-1, 

290, 

Moruzi (Constantin-Vodă), 62-3. 

Moţoc f., 94, 132, 271. 

Movilă (Constantin-Vodă), ş1, 86-7, 

257, 277. 
Movilă (Gavril-Vodă), 99, 105. 

Movilă (leremia-Vodă), 47-9, 68, 

73-5; 85-6, 89, 101 şi u., 272-3. 

(Doamna Elisaveta), 111-2. (fa- 

milia), 112. 

Movilă (Moise-Vodă), 75, 90, 111. 

Movilă (Simion-Vodă), 75, 86-7, 111. 

Miinnich (feldmareșal), 84, 

Muncaci, 111. 

Muratowicz (Sever), 125 şi u. 

Murguleţ f., 66. 

Musahib-Mustafa-Pașa, 159 n. 2. 

Mustafă-Pașa (diu 1693), 181 n. 1. 

Mustafă-Buicii-Paşa, 165. 

Muste î., 70. 

Negruzzi (C.), 97. 

Nemţi, 84. 

Neniul f., 52, 279. 

Neochori, 36. 

Nica (Logofătul), 261-3. 

Nicăa (episcopi), 55-6, 61-2, 79. 

Nicopol, 37, 116-7, 176-7. (episco- 

pul de: Antonio Stefaai),174, 176-7. 

Nimirov, 132, 144, 156 n. 3. 

Novoseliţa, 59.
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Ocna (tirg în Moldova), 166, 281, 

Ocna (mănăstire), 54, 63, 281. 

Odobescu (general), 247 și u., 269-70, 

Odobeşti, 259. 

Ojogeni, 101. 

Oltenia (separatism), 189. 

  

P 

Paciure f., 42. 

Păladie f., 79, 83, 142, 

Părkâny, 140. 

Părşcoveanu f., 225-6, 268. 

Pașcani (Ilfov), 3. 

Pătărlăgeanu f., 99-100. 

Pask6, 133. 

Pazvaugii, 230-1, 

Pecz, 140 n. 2. 

Persia, 125 și u, 

Petersburg, 117 n. 1, 248. 

Petriceicu (Ştefan-Vodă), 73-0, 131-2, 

141 n, 1, 144 şi u., 146-7, IŞI 

și n. 1. 

Petronel (localitate), 135. 

Petru-Vodă Şchiopul, 72, 75, 84-5, 

89, 111. 

Pilat f., 94. 

Pinul (mănăstire), 1oo, 

Pisoschi f., 75, 284-5. 

O 

Oradea-Mare, 160 n. 3. 

Orăş f., 274. 

Orheiii, 175. (pârcălab de), 74. 

Orşova, 13£, 176. 

Osmachi f,, 60. 

Oteteleşanu f., 226 n 

Placă f., 71-2. 
Pleşoianu f., 229. 

Plopeni (sat), 52, 54, 59. 
Poarta-de-fier, 164. 
Pobrata (mănastire), 76, 84, 86. 

Podolia, 124, 168. 

Polonia, 79, 88, 111. (Sigismund al 

Jil-lea, rege), 125 şi u. 

Popa (Vasile, uricariii), 56, 94. 

Popescu (ofițer), 248. 

Popovici (Hatman căzăcesc), 164, 

Potocki (Ilatman), 153 n. 1, 154 

n. 1. 

Potocki (Maria), 112. 

Praga, 99. 

Prăjescu f., 51, 88-91, 271-9, 284-5, 

Prejbeanu f., 260. 

Pressburg, 140, 171 n. 1, 174n.1. 

Primichirul (Pantazi), 289-90. 

Putna (staroști de), 81, 119. 

Questenberg (contele de), 138. 

Raab, 135. 

Racoviţă f., 52, 75-6, 142, 159-60, 

290. 

Racoviţă (Mihai-Vodă), 55-6, 80-3, 

94. 

Rădăuţi, 84. (episcopi de), 55, 76, 

86. 

Radu-Vodă Mihnea, şo, 74, 88-90, 

99-100, 263, 278. 

Radu-Vodă Paisie, 98. 

Radu-Vodă Şerban, 99, 117. 

Ragusa, 159 n, 2. 

Ramandi f., 94, 259. (mănăstirea 

el), 259. 

Rareș (ilie-Vodă), 257. 

Rareş (Petru-Vodă), 47. 

Rare; (Ştefan-Vodă), 257. 

Rașcov, 78-9. 

  

  
Al 
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Reaţeș f., 47. 

Rimnic (episcopi de), 104-5, 229, 

232, 

Rioșanu f., 231 n.1, 

Rișca (mănăstire), 76-7, 273. 
Rodos, 116-7. 

Rogojinschi (Sava), 175. 

Roman, 118. (episcopi de), 73, 75-6, 

84, 86, 

Romană (originea), 150 u. 

Roșca f., 258, 274. 
ui
 

Săcară f., 70. 

Salce (sat), 64 şi u. 

Sălceanul f., 94. 

Salih-bei, 13. 

Salonic, 150. 

Samurcaș f., 105-6. 

Sărăţeanu f., 100, 

Sas (Benedict, Leopold), 268, 

Sătmar, 111. 

Săulescu f,, 226 n., 227. 

Șcheia, 275, 278. 

Scherffenberg (generalul), 162 n, 1. 

Schultz (ofiţerul), 136. 

Scul f., 181. 

Secul (mănăstire), 71, 79, go. 

Sefendachi f., 269. 

Seianos f., 37-8. 

Șeptelici f., 57. 

Serbia şi Sîrbi, 33 și n., 249. 

Severin, 176. 

Sf. Ilie (mănăstire), 93. 

Silesia, şo. 

Silistra, 39 și u., 144 n. 2, 175. 

Sinan-Pașa (Vizirul), 10o-r, 126. 

Șisman (mănăstire), 117, 

Șiştov, 117, 

Sivas (episcopi de), 105. 

Slatina (mănăstire), 58. 

Slătineanu f., 289-90. 

Slăvilă n., 278.   

Ruckmann (consul rus), 41. 

Rugină f., 69. 

Ruginoasa (sat), 275, 277, 279. 

Ruset f.. 94, 97, 259-60, 279. 

Ruset (Antonie-Vodă), 96. (fiii săt), 

78, 93-4, 
Ruset (Manoli-Vodă), 101-2. 

Rusia (provincie polonă), i32 n. 2. 

Ruși, 66, 68, 73, 105, 166, 1701 

şi n. 4-5, 175, 2834. 

Slavonia, 175 n. 1. 

Siuczk (duci de), 1o9-r0. 

Smucilă f., 132. 

Sniatyn, 165. 

Sobieski (loan, rege al Polonici), 

112 n. 3, 142 şiu, 

Socoteanul f,, 49. 

Solca f., 281. 

Șoldan f., 50, 62, 74-5. 

Soliman-Pașa (Ainegi), 44 n. 2, 151, 

154 și n. 1, 157 şi n. 4, 159și 

n. 2, 161 n. 3. 

Şomănescu f., 253. 

Soroca, 175, 181 n... 

Ştefan-cel-Mare, 73. 

Ștefănești (tîrg), 54, 73-4, 79, 9i, 

148, 164. 

Stelea  (Spătarul, și mănăstirea), 

100-1. 

Ştirbei £, 101, 221, 224 şiu., 229, 

260, 264, 266-7. 

Ştirbei (Vornicul Barbu), 113. 

Știrbei-Vodă (și Doamna), 3, 5, 237 

şi u. 

Stircea f., 75, 79. 

Stratmann (conte de), 143 şi u. 

Strimbeanu f., 263 şi u. 

Stroescu f., 79. 

Stroici f., 50. 

Sturdza f., 61, 63-4, 68, 93-6, 279-85.
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Sturdza (loan Sandu-Vodă), 66 şi 
u., 106, 189. 

Sturdza (Mihal-Vodă), 7, zo şi u, 
Sturmer (Internunţiu), 23 și u. 
Suceava, 52, 55, 57, go-1, 119, 144, 

161 n. 3, 165, (orăşeni), 57. 
Suceviţa (mănăstire), 60. 
Sultani, 35, 174 şi n. 4; 198, 203. 

Tacu f., 61, 

Tahir-beiă, 13. 

Tălabă f., 257-8. 

Talpă f., 88, 253-9. 
Tanski (Anton polcovnicul), 283-4. 
Tatarașii Vasluiului, 76. 
Tatari, 62, 81, 94, 112, 133 şiu,, 

181, 183. (Hant), 149 şi a. 3, 
Tazlăii (mănăstire), 75, 85. 
"Țepeș (Viad-Vodă), 217. 
Terapia, 42 n. î. 

Țica u., şr. 

Țigani, să, gr, 99, 100, 225 n, 
227, 231-2, 260-2, 264, 267, 289. 
(de Curea domnească), 94. Qin- 
gurari, dajde de), 95, (juzi de), 
X19. 

Țimbru (complotul), 253-4. 
Timișoara, 150 n. 2. 
Tirgul-Frumos, 53-4, 271-2, 274 

279. 
Tirgul-Jiiului, 231. 

Tirnova, 115 n. 3, 417. 

Ucraina, 132 n. 2, 142, 144, 146-7, 
Ungaria (Matei Corvin, rege), 217. 
Ureche f., 60, 68-9, 77, 90. 

Văcărescu f., 221. 

Văcărescu (Ienachi), 105, 117. 
Vadul-lui-Vodă, 118 şi n. 1. 

    

Șumla, 117. 

Saţu, £, 37. 
Suţu (Alexandru Nicolae-Vodă), roz, 

284. 

Suţu (Mihail Constantin-Vodă), 284. 
Suţu (Mihail Grigore-Vodă), 195-6, 

210, 

Svierșevschi (Hatmanul), 124. 

Tirșor (mănăstire), 290. 

Tismana (mănăstire), 1oş, 264-5. 
Tokoly (Emeric), 133-4 n. 2, 135, 

160 n. 3, 176 şiu. 

Tolna, In. 

Tomiţa f., 284. 

Tomșa n., 49. 

Tomșa (Ştefan-Vodă L-iă), 112, 
Tomșa (Ştefan-Vodă al 11-lea), 49, 

74, 88, 90, 112, 257, 278, 
Trapezunt, 126. 

Tripoli (Siria), 36. 

Tulln rar, 

Turci, 94. 

Turculeţ, f., 57, 168, 175, 

Tureatca n, ŞI. 

Turnu, 37, 179, 193, 198. 

Turris Weoptolemi, 145. 

Țuţora, 119 şi n. 1, 148, 161 n, 

3, 165; 172. 

Tutova (Ținut), 271. 

Tzerniza (archiepiscop de), 113. 

Ursachi f., şo, 52-4, 58, 62-3, 77, 
81, 280-1, 

Uscie, 1ur. 

Valea-Strîmbă, 169. 
Varșovia, 152 şi n. 1. 
Vasluiii, 142. 

  

    E
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Vasluiă (inut), 119 n. 2, |  Vintilă-Vodă, 98. 
Veneţia, 141 şi u., 159 n.2, 182, Virlan f., 278. 

264. Vitolt (Logofătul), 112, 257. 
Veterani (general), 176, 178, 183, Vlad-Vodă Înnecatui, 98. 
Viena, 83, 111, 132 șiu., 142, 160, Vlădoianu f., 224 n. 4, 225 n. 

176, 265. Vogoridi (Ştefan), 27 şi u. 
Vilară, 187. Vrabie f, 87, 91. 

W 

Waizen, 150. 

Z 

Zadarow (mănăstire), 112. Zloczow, 150. 
Zagavie (schitul lui), ş4-5. Zuccato (general), 1oş, 
Zaharoschi (ofiţer polon), 160. Zwaniec, 148, 152 n. 2, 153:4n.1, 
Zătreanu f., 226 n. | 18: n.1, 

 



TABLA LUCRURILOR 

Alăutari, 93. V. și lăutari, 

Armășei, 73. 

Băibărăcari, 92. 

Bani, 71. 

Batalisi (a), 102, 

Bejenari, 93. 

Biciului (a), 119 n. 1. 

Cai, 281. (pentru bani), 70, 

Călărași de Țarigrad, 258. 

“Cămănărit, 268. 

Cămăraşi de ocnă, 281. 

Cămărași de sulgii, 273, 276-7. 

Camătă, 5v. 

Căpitani, 263. (de judeţ), 119n. 4. 

Ceiriii domnesc, 57. 

Cintăreţi, 47. 

Cişmele, 102. 

Dăjdi (împlinitori de), 92. 

„Dascăli, 66, 231. 

Dichii, 57, 259. 

Dieci, 63, 73. 

A 

Armași, 119. 

Aşternuturi, 23 n, V. şi zestre (fot de), 

Birul, 70-1, 140. 

Birăt, 93, 281. 

Blâni, 281. 

Bucătari, 264. 

Butcă, 65. 

Ciubote, 56. 

Ciumă, 242-3. 

Clisieși, 76. 

Comerţ, 5 și u. 

Comiînd, 263. 

Covătari, 77. 

Croitori, 234, 276. 

Cupari, 272. 

Curălari, ş5. 

Cuvinte romăneşti vechi, 938. 

Dieci de jigniță, 76. 

Dohotari, 60. 

Doică, 266. 

Dragomani, 119. 
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Făclieri, 53. 

Familie (vechi nume de), 73. 

Feciori în curte, 266. 

Ferie, 48. 

Haine, 234, 264. 

Hănsari, 88. 

Hinsărei, 272. 

lliș, 71, 271. 

Imaşuri, 96. 

Înfiare, 2812. 
Înfrăţire, 99. 

Jimblari, 267, 

Jurători, 48. 

LĂutari, 260. 

Limbă veche (probe de), 48. 

Mazili, 65-6, 263. 

Mazilie domnească, 75. 

Mesărcii, 93. 

Miere, 264. 

Moară și morari, 105, 284. 

Nemeși, 74, 85. 

Oaste și ostași, 118 n. 1, 134. 

Ocoale, 49-50. 

F 
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Foamete, 94, 

Foi de zestre, 61, 64, 103-4, 222 

şi u. 

Fustași, 55-6. 

Gloabă, 259. 

-
 

—
—
 

rr
 

Hotar (cum se face un), ss. 
Hotarnici, 91. 

llotnogi, 91, 274. 

Întrebare de rude. 280, 
Ipodiaconi, 79. 

Ispravnici vechi, 54. 

luzbași, 93, 261, 263. 

Juvaiere, 264. 

Juzi de sate, 73, 275. 

Lingurari, 260. 

Moșneni (cetași), 269, 

Moștenire (drept de), 74. 

Mucarer, 158 n. 1, 174 n. 4. 

Munţii hotarului muntean, 105. 

Nuntă (cheltuială la), 119, 

Orindari, 74. 

Osluha și osluhari, 119 și n, 2. 
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Păcurari, 93. 

Păharnici ai Doamnei, 47. 
Pașoş, 269. 

Peşte, 120. 

Pinzari, 263-4. 

Pîrcălabi de sat, 53, 85, 94, 262, 
264, 272, 274. 

Pitărei, 274, 

Piue, 263, 

Răsuri, 71, 

Rotari, 57. 

Rudari, 260. 

Săoari, 93. 

Scutar, ş6. 

Scruntari, şe, 

Selef, 102. 

Șferturi, 7o-1, 

Silitrari, 91. 

Sloată, 56. 

Slujniceri, 85, 271, 

Tătaișă, gr, 

Țircovnici, 271, 

Ugeretul poștelor, 268. 

Vameși, 119 n. q, 

Vătămani, 68, 77, 

Vătaşi, 48, 53, 69, 74. (Vel), 271. 
«Vecini», gr, 

Pivniceri, 73. 

Plătirea capului, 119 n. 4. 

Porci, 120-1. 

Porușnici, 60, 

Postav (fabrică de), 102. 

Preţuri, 194. 

Prilog, 263. 

Proces (formele de), 67-8. 
Protopopi, 54, Sr. 

Rumini, 99, 121-2, 261-2. (iertare 
de — ie), 263. 

Rupte, zo-r. 

Șoimari, 279. 

Starea civilă, 43. 

Staroști, 68, 8ş, 258. 

Stegari, 263. 

Sticlă (fabrică de), 54. 

Stupi, 120. 

Sulgiă, 7r. 

Ţopi, 265. 

Tribut, 179. 

Ușărei, 271. 

Vii, 282-3. 

Vinzare în naturale, 262. 
Vornici de spre Doamoa, 60, 
Vornici de sat, 275, 279. 
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Z 

Zahereă, 158 n. 1, 180. Zidari (străini). 269-70. 

Zestri, 68, 71-2, 265 (Foi de), | Zlătari, 86, 92, 94. 

266 şi u, Zugravi, 281. 

GREȘELI 

La p. 54, n? 167, ceteşte: «Frosin» pentru «Frasin», 

La p. 87, actul din 1612 nu poate fi de la Alexandru Iliaș. 

La p. 229, nota, ceteşte: «Grigore» pentru «Gheorghe», 

1143, Vol, XI, 20 
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TABLA CUPRINSULUI. 

1. Din rapoartele capuchehaielei muntene supt Alexandru-Vodă Ghica, 

„ Documente amestecat: 

1 

45 
„ Documente moldoveneşti . 47 

11. Documente muntene. , . . 98 
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