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PREFATĂ 

Acum trei ani tipăriam, într'o ediţie deosebită a Casei Bi- 
sericii, cea d'intăi fasciculă a unui volum de Inscripţii din 
bisericile țerii; a doua, care-l încheie, a apărut în 1907. 

Publicaţia a îndemnat numai pe unii cercetători, pentru 
cari a hărţui e o plăcere mai mare decit a descoperi ade- 
vărul, să întreprindă studii, ajutate prin înlesniri Şi servite 
de răgazuri pe care eu nu le-am avut, pentru a-şi face «am- 
biţia» de a găsi greşeli în cetirile mele. Nu tăgăduiesc că, 
în conâiţiile mai favorabile ale lucrului lor, ei ati izbutit să 
reconstituie mai bine unele inscripţii, şi, la alt prilej, le voi 
da aşa cum aii fost fixate de acel care le-a văzut după mine 
Şi, chiar numai pentru aceasta, cu șanse de a ceti mai bine. 

Mă gindesc, înnainte de toate, la rectificările, întovărăşite 
de planşe utile şi de o polemică mai puţin utilă, ale dom- 
nului general Năsturel, în «Albina». | 

Unele indreptări se mai pot lua, din volumul de insemnări 
şi inscripţii slavone tipărit de Iaţimirschi, care nu fură numai 
manuscripiele, ci le şi studiază, — de o potrivă de bine, trebuie 
să recunosc. Însemn la urmă una, din aceste cetiri mai bune, 
fiindcă şi are mai multă însemnătate. 

Și din comunicaţii private am primit unele rectificări, de 
care mă voii folosi la timpul săi. 

Volumul de faţă, rodul unor cercetări de peste un an de 
zile, va, fi urmat de un al treilea. Numai cel din urmă din 
volumele ce plănuiesc, va cuprinde tabla generală, 

Nu-mi rămine acum decit să aştept, după obicei, dacă nu 
după cuviinţă, insultele hunilor mei cetitori, 
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INSCRIPȚII 

  

I. 

AMESTECATE. 

      

  

   



Gherghița. 

A. Biserica Domnească. 

l. De-asupra uşii de intrare, inseripție prinsă în zid în cea 
mai mare parte, la o reparație rușinoasă: 

. m[ucenijci Procopie] ... ca să fie Dunminii Mea|le) 
pomeană nesăvrăşitlă], în vec, [almin; Mai 26, văleat 71449] 
[1641]. 

Cifra unităţilor o dai după spusele parohului. Domnul ctitor e 
Matei Basarab. 

2. Pe v piatră ruptă în două, ce se păstrează în biserică: 

r Acestă sfăntă şi dumnezeiască bisearecă den temelie 
pănă ?n săvărşit [o au] făcut Iancul Caplitan), ispravnic. 

Ghexghiţa era din vechi unul din tirgurile Roşilor de tară, ad- 
ministraţă şi eomandați de Căpitani. 

B. Biserica Sf. Dumitru. 

De-asupra uşii de intrare: 

; Acastă sflăntă şi dumnezeiască besearică. ziditu-a-ou den 
temeliea ei robul lui Dumnezeu Preda Căpitanul, fecorul Paras- 
chivie Vornicul, întru numele sfăntului şi marelui mucenică 
Dimitrie, în zilele prea-luminatul[uji Domnului nostru Ioan 
Costandin Basarabii Voivod șia părintelui nostru chir Theodosie 
Mitropolit, ci şi pre urma noastră, care den creștin[i] cu în- 
demnari s[ă] dă, aii mult, ai puţin, s[ă] fie ctitor ca ŞIi] noi; 
measleţa) Mai în 10, leat 7213 [1705]. 
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4 TÎRȘORUL 

C. Pe o cruce «de piatră în sat. 

Această svăntă cruce rădicatu-sau aice intracesta. loc vă 

dni lo Duca Voevoda, şi o aii rădicat robul lu Dumnezei 

Neagul snă Lepădat Logofăt ot (herghiţă, naen xSnannua er 

|= și jupăneasa lui) Boba, as akr (în anul] 7183 (1675). 

Iloavkun ru pas sr |Pomeneşte, Doamne pe robii lui Duni- 

nezei| Voica, Stana, Oprea, Muşa, Dan, Oprina, Dobra, Be- 

lachie, Vlăsana ..., Voico, ş.a; 7139 [1630—1]. 

Crucea, pusă deci abia la L680-l și 'înnoită la 1675, are și 

însemnări slavone. 

II. 

Tîrşorul. 

1. Inscripţia Lipseste. 

2. Chipurile ctitorilor: a) Doamna Marica, a Brincoveanului, în 

haină roşietică cu flori verză și roşii, margeni de blană neagră. 

briă, haină de desupt verzie; la git, colan şi benz de fir în lun- 

gul rochiei. k; «lo Costandin Brăncoveanu Voivod», înfățișat ca 

tînăr purtînd tun veşmînt roșu Și albastru, cu margenile de blană 

neagră şi brandenburguri. c.) De cealaltă parte, Mitropolitul Teo- 

dosie, cu inscripţia: „Theodosie obştejiti .. „i, d. Pe păretele din 

dreapta: [jupan Pană Negolescui V[ornie]“, cu mantie roşie, blă- 

nită cu megru, peste un veşmiînt de desupt albastru, ealpae ungu 

vese. e] Lîngă el, jupăniţa Safta, cu haine de brocard de aur. f 

Lângă ea, „Neagul Vrd“. g. Pe'păretele din stînga „Ilinea Doamna“: 

are pe cap o coi/fe albă, veşmînt alb, cu flori negre. h. Lângă 

dînsa, un băiat cu părul miţos pe frunte și haina galbenă cu blană 

albă. î. Apoi «Mariia), o fetiţă mică, cu legătură de cap neagră 

şi haina galbenă cu flori albe peste -una albă cu picătei. j. Al 

treilea copil, eu haină roșie, blănită cu cacom alb. 

E, cum se vede, familia luY' Antonie-Vodă din Popești, ctitorul, 

care se desfăşură astfel:



  

Antonie-Voăă— Doamna“ ** 
  

| 
Neagoe-Vodă—llinea Doamna 

m - —— 
Pe ii 

—— îi băiat Maria alt băiat 
Mariea— Constantin Pană Negoeseu-Safta 
Vodă Brîncovreanu 

Cf. şi vol. |, p. 269; Cronica lui Greceanu, ed. Ștefan Grecianu, 
p. 328 și urm. și Convorbiri literare pe 1905. 

Biserica din vale, clădită după stil prin 1550-600. nu mai , p p | 
păstrează nici o mărturie istorică, 

INI. 

Biserica lui Constantin-Vodă Brîncoveanu de la Mogoşoaia. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

+ Svlăjnta [și dumnezeiască biserica aceasta], ali cărie 
bram [este Sfăntul) Gheorghe, den pajeşte, spre slava Dom- 
nului, celui ce în trei obraze şi o ființă Dumnezeii să mă- 
reaște și să proslăveșşte în veti, o ait rădicat şi o ai făcutii 
Costandin Brăncoveanulă Vel Logofăt, întăi ca prea-sv|ă]ntuă 
numele, celă de preste toate numele, a lu Dumnezăii nepres- 
tan să se cănte şi să se slăvească, şi apoi ca bună pomenire 
lui şi părinţilor lui în neuitat să lase şi să rămăe, — care s'aiă 
zidit în zilele creștinului Domn lo Șărban Cantacuzino Bă- 
sărab Voevod, de la spăsenie Lumii 1688, Septem]vrie dnă 20. 

La 29 Octombre st. v. muria Șerban, şi îndată-i urmă etito- 
rul de la Mogoşoaia. 

2. Chipurile etitorilor: a. Constantin-Vodă Brîncoveanu. b. 
Fiul săi cel mai mare. Constantin (Dinu). 3-5. Alţi trei fii, doi 
mai mari (Ștefan și Radu), altul mie, chiar lîngă tatăl săi: Matei 
6-13. Doamna Mărica și cele şepte fete ale ei. Cf. vol. ], p. 
188 și erata la fase. |. 

3. Jilţ din vremea lui Brîneoveanu, frumos lucrat. 

BISERICA LUI CONSTANTIN-VODĂ BRÎNCOVEANU 5 
  

5. 

  

  
 



        

6. 

6 MĂNĂSTIREA PLĂTĂREȘTI, BISERICA DIN TÂNGANUL 

IV. 

Mănăstirea Plătăreşti. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Cu bună vrearea lui Dumnezeii rădicat-aaii acastă sfănti 

şi dumnezeiască mănăstire den temelie prea-luminatul Domnu 

lon Matei Basaraha Voevod şi Doamna lui Elina, întru 

lauda sfăntului slăvit și mare măcenic Mercurie, ca să fie 

pomeani întru veacie de veaci, la răpaosulii sufietelor, întru 

odihna derepţilorii, nesfărşită. Ispravnic ati fost pan Albul 

Cluţţeriti). Duplă] moartea lui fost-aii tatăl lui, pan Mitrea, Pi- 

tarii); igumen Vasilie eglujmlen); mlesijţa. Aplrilie] 3, vleat 

7154 [1646]. Pisal pop Gherghe. 

2. Pe un mormînt în pronaos: 

„ănă... mai rodnică] şi prea-infrjumuseţată] şi cu 

toată măndriia răp.... 

Nu se cunoaşte mai bine frumoasa inscripţie din veacul al 

XVII-lea, fiindcă la, reparaţie a fost spoită cu ciment. 

V. 

Biserica din Tănganul. 

De asupra uşii de intrare: 

+ Această sfintă biserică in care se prăznueşte hramul 

Adormirei Maicei Domnului sa zidit din temelie în zilele 

M: Sale Domnului stăpinitor Barbu D. Știrbeiă VV., fiilnJd 

patriarh al Jerusalimului prea-fericitul Chiril şi Mitropolit al 

țărei Preaosf. Sa părintele Nifon, în epitropia prea-cuviosului 

Văcăreşteanu Ion; 1853, Avgust. 

Aici a fost odată mănăstirea de ctitorie și poate şi răpaosul 

lui Radu-cel-Frumos (Croniea țerii, în Magazinul istoric, 1V, p. 

234). Apoi satul fu dăruit mănăstirii Văcăreștilor şi. prin aceasta. 

supus patriarehiei Ierusalimului.



BISERICA DIN CODRENI, BISERICA DIN GLOGOVA —
 

VI. 

* Biserica din cătunul Codreni, comuna Preasna Nouă 
(jud. Ilfov) !. 

|. ţ Cine va streina aceaste ferestre de la sfăntă besea- 

rică a lu Hjristojs, să fie şi elstreinati de cătră mila Sfinţii 

Sale şi de... |injorţie apropiată pe capul lui. 

2. exot. Pponiţare ră că andvoblev) . ..; Mato 6... 

Adecă: | 

1671. Grăbiţi-vă la cele de sus ...; Maiă 12.... 

3. Poftim pe... călătorii să intre în atastă casă ca tall|- 

hari lu Dumnezei, s[ă] să inchine şi să mănălnjce bucate, 

şi voa părinţilor pohtimu săl-i] priimiţi cu ca dăruită [de la] 

Dumnezeu; iară care va fi scli... ca bogatii cel neimi- 

lostivu, partia lu cu |luda şi cu Arie] să fie... Bz, 7185 

[1676-7]. 
VII 

* Biserica din Glogova. 

1. Acastă sfită şi dumnezăiască bisearică unde să prăs- 

nueşte Sfeti Nicolae, iaste făcută de dumnealui Matei consi- 

leriu Glogoveanu şi jup[ă]neasa dumnealui Stanca, fata Stai- 

cului Bengescu, co|njsillia]ru. Şi, intănplăndu-să de ai murită, 

și neputăndu-să isprăvi, şi rămăindu fii dumnealui, loniţă 

Glogoveanu, bivel Sulgeri, şi, după ce sai innălțată şi s'au 

insurat, sai indemnată, dină preună cu jupăneasa dum- 

nealui, Mariia, fata Radului Crejulescu Veli Cluceri, şi a 

isprăvit-o precumti să şi veade, și sai isprăvitu din Domniia 

Mari Sale Costandinii-Vodă; vleat 7270 [1761-2]. 

Radu, fiul lui Iordachi Creţulescu şi al Domniței Safta, a 
lui Constantin-Vodă Brincoveanu, a fost tatăl Mariei lui loniţă 

Glogoveanu (Gen. Cantacuzinilor, p. 315). Matei, tatăl lui Ioniţă, 

1 Inseripţiile notate cu steluță mi-ati fost comunicate de alte 

persoane. 

“. 

12. 
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13, 

14. 

15. 

17. 

8 BISERICA DIN CRAINIC 

e zugrăvit, ca ginere al lui Staicu Bengescu, în biserica din Ben- 

geşti (Ştefulescu, Gorjul istoric și pitoresc, Tîrgu-Jiiului, 1904, p. 36; 

ef. vol. VIII din această colecţie, p. xIn). 

2. Pe dinăuntru: 

3 Întăi nădăjduescti sp|re... injtăreşte, D[oam)ne, bisericla, 

pe care] o aj căştilgat] cu scump |săngelle tăti; lunie 18, [vă- 

ljetă 7272 [1764]. 

3. Chipurile etitorilor: 
„lonită biv Vel Slugeri Glogoveanu“, „cocoana Mariia“, soția 

lui, „lo Costandin Racoviţe Voivod“ și „Grigorie episeopul Răm- 
nicului. Noului-Severin“. Apoi, mai departe: „jupan Iovan Vis- 

tiari Glogoveanu'“, „Nicolae, Răducan, Matei, Xicolae; jupan Mihai 

consiliar Glogoveanul, snă Nicolai Vel Căplitan]“, „jupanita ego 

Stancati, — ţiind aceștia doi biserica în mină. Urmează: „cocoana 

Aaniţa“, „jupan Nicolae Vel Căpitan (logoveanu“ și copiii lor: 

„coeoana Mariia, Îlinca, Ștefan“. 

4. Pe o icoană: 

u 

Acastă sfăntă icoană ai cumpărat-o robul iui D|ujmnezăti 

Stamătie bogăciu ot Cerneţu, la leat 1819, 7327. 

5. Pe o alta: 

12 
Acastă sfăntă icoană ai culm|părat-o roaba lui Dlulm- 

nezeii Stana Orzasca: supt coperămintul tăă să 'ncape roaba 

ia i cu popa Dinu, gineri-săi. 

6. La proscomidie: 

Pomeni, g|ospolii, zugrafii: Diniu, Vaselie, Grigorie, Ștetan, 

Gheorghie, Șărban, Stan; Septlemvrie) 14, leat 7243 [1734]. 

VIII. 

* Biserica din Crainici (jud. Mehedinţi). 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Acastă sfilnltă biserică €[e să] prăznueşte hramu Ove- 

deniia, sai zidit de d. loan Burnaz, cu fiul dumnealui) Cos-
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taiche Burnaz, cu soliijle dumnelor Ana şi Rucsanda,. Saă 
zidit la leat 1818 şi sai zugrăvit de dumnealui Costaiche sin 
loan Burnaz la, let 1837, cu toat|ă, cheltuiala dumneau(i, îln 
zilele Ecselenţii Sale Alicsandru Ghica Voi[vod) şi in zilele 
preosfințitului episcupul |Rihnnicului —. Matei zugravu, Cos- 
tandin z[ulg|ra)v[u]; 18(37,] luni 12. 

2. Chipaurile ctitorilor: 
„Cocona Rusanda, soţiia, d. Costaiehe Burnaz&, „boeru Costache Burnazi“, fetele lor Floarea şi Domnica; apoi „jupăn Ioan Burnaz, + 

cu soţia, Ana“. Se vede, în sfîrșit, și o „eocona Safta“, cu copilul 
ei. Ion. 

3. Pomelnicul familiei cuprinde pe lingă ei pe „Preda, Hărsova, Trăilă [de două oră] și alţii, pe „Fotache zulgravulj“, un „erei“ şi 0 »ereit[ă]“. Nu se vită în zugrăveala altarului „acest priot Vasile |care) ai fost de la începutul biserici“. 

4. Pe o icoană: 

Acastă sfăntă icoană ati culm|părat-o roba lui Dlu|mnezăti 
Dumitra săraca. 

IX. 

Biserici sucevene!, 

A. Biserica Sf. Dumitru. 
Grafite pe păreți: 

Valentinus Kriszling, Cybinio, Transylvanus, anno 1705, 
12 Marcij. — Josephus Szoriel, ano 1712.—C. Mag. Kruse, 
anno 1709. — Știafăn Găndul. — Ferdinand Zellinger; 706. — 
Radul Iscrul; vlto 7106 |1598-9|—. Preastavisia, Grigorie Teclie, 
vă 17 dnă. — Mathei snă Mogălidea. — Fuit Teophilus Rex in 
anno 1691 et 92 et 93 et 94 et 9 porucznik. — Savin Barbă- 
lată], 7 --. Ştefan Poponţia; 7202 [1693-4). 

  

" Y. celelalte inscriptii ale lor în Kozak, Die Inschriften aus der Li 

Bukouwina, |, Viena, 1903. 

18, 

19. 
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20. 

21. 

22, 

23. 

10 SUCEAVA : BISERICA SF. GHEORGHE, BISERICA SF ILIE 

B. Biserica Sf. Gheorghe. 

Grafite pe păreți: 

Vasilie diiacii ot Ghedeon Mitropolit; vlt 7166 [1657], Oct. 

42. — Toader diiacii. — Costantini diac Socevianul, 1781, 

Săpt. 1. — Postolachi, 7227 [1718-9|. - Crăstea, Brălădeanul. — 

Paisie loanovici; 1821. — Nicolai Priluţchi; 1653. — Antonie 

din Muntenli), ot Argeşu; It. 1188 [1674-80]. — Vălet 1793 aă 

fost Sifjănjtul Gheorghe în Sămbăta Paştelor, şi Nemţii slă- 

păne ... vreme.... 

X. 

Biserica Sînt” Ilie de lîngă Suceava. 

1. Grafite pe păretele din afară: 

Arhipiscup Varlaam, Mitropolit Sutavschi. — lohannnes 

Schmelzi; ano 1775, 3 luli. — Timuş. — Paulus Warmin- 

sky; 1661. 

Multe din 1699. 

2. Pe un procovăţ: 

Iw Boraann FOEKOAA BXIEIE MATE PIIAPi BEA ACAAABCKON cH 

Crebana Boekoa, EBTROPH CH NOKPOREL H AAAL EC Eh MOAEA 

eset monacriph Gri Lasa, BAT 7881, MCUA AkPSCT Tr. 

Adecă: 

lo Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn al Ţerii 

Moldovenești, fiul lui Ştefan Voevod, a făcut acesi procovăţ 

şi l-a dat la ruga sa mănăstirea Sf.ntului lie: anul 7015 

[1507], luna lui August în 3. 

3. Pe o cruce de argint, din veacul al XV-lea: 

cm Kpmcra okega Giaten epaenak npenrSaeni wr Grro ata npopot. 

1 V, 1st. lit. religioase, p. 164%.
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Adecă;: 

Această cruce a îmbrăcat-o cu argint Silion iermonahul, 
proegumenul de la Sf. Ilie proorocul. 

4. Pe alta, de. argint: 

CRH KBCTR CNTROpH flitnua Pepreaor H AAAHTh CRETA MOHACTHpE 

Gin anu, aer sâcur, an. d An. 

Adecă: 

Această cruce a făcut-o Aniţa Ghergheloaie, şi a dat-o 
sfintei mănăstiri Sint” Ilie, la anul 7253 [1745], April în 15 zile. 

5. Icoană din 1708, Moscova, făcută de Vasile Ulanovii şi Chiril 
Ulanoviă; dăruită la 7262 [17753-4] de „Vasile Gane ot Esi“. Acesta 
a fost diac la Mitropolie pe vremea lui Iacov I-ii, la scoaterea 
din Scaun a căruia a luat parte. V. Doc. Callimachi. tabla. 

NI. 

“Lîngă Suceava. . 

Pe drumul Iţeanilor, pe o piatră de mormint: 

Manca familii prinţipilor Cantacuzănți], Eşi. 
Aice zace robu lui Dumnăzăi Marile-Logofăt al Moldaviej 

prinţipul Gheorghie Cantacuzino cari la anii 1821, vinind in 
Suceavă, saii săvărşit la let 1826, Mai 17. 

Pe un monument alipit, se cetește apoi, în litere latine: „Aice 
zace robulu lui Dumnezeii Marele-Logofetu alu Moldovei printiulu 
Georgie Cantacuzino, care, la anulu 1825, venindu in Suceava, sau 
savarsita din vieatia la anulu 1826, luna Mai 17. Pusu de fiica sa 

" Elena, la 1862. 
Comunicat de d. dr. în teologie G. Cioloca. 
Acest Gheorghe Cantacuzino nu e fiul lui Matei şi al Domniței 

Ralu Callimachi, care a fost comandant al eteriștilor în 1821 şi, după 
înfrîngerea mișcării, a fost silit să-și caute un adăpost în Bucovina. 
Acel Gheorghe era un Delean, şi aici e vorba, de lordachi Pașcanu, 
fiul lui Constantin şi nepotul de fii al lui Iordachi. YV. (renealogia 

24. 

25.



26. 

+ 28, 

  
27. 

29. 

19 MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA, BISEZICA DIN RĂDĂUȚI. 

Cantacuzinilor, p. 47 a. Pe acest lordachi îl aflăm ca Mare-Logofăt 

al Moldovei supt Scarlat Callimachi. V. Doc. Callimachi, |, p. 15, 

n" cv; p. 273, no cexvii; p. 310, n cexLY; II, p. 52, n' 115. În 

1705 era Vistier-Mare (îbid., |. p. 49, n” vu; pp. 52-3, n“ XI). 

NIL. 

Mănăstirea Dragomirna. 

1. La tumul de intrare, în dreapta: 

+ VIt. 7122 [1614], să să știe de cănd cu Tătarii.... 

De fapt, Tatarii aă prădat Moldova straşnie. în 1624. V. Soc. 

Braşovului, p. 58. 

2. "Tot acolo: 

Petco Grama. — Gligorie Isacii. 

3. Lângă altar, afară: 

Aici odihneşte Preosfinţitu arhiereă chir David Vlahovic, 

care, 33 ani fiind episcop, cu bună viiaţă, la 20 August :822, 

în vristă de 83 ani, sai mutat în vecnicile zem.. .. 

4-5. Aiere de la "Țarul rus Teodor Ivanovici, 7106 (1597-8), şi 

de la apyizunexwn fnaer[alere Kpnankoguu n arponoatT cSuaRckH 

Rh MâMATI CEB H pOANTEAE CROEM; EATO 13pK (arhiepiscopul Anas- 

tasie Crimeovică şi Mitropolit al Sucevei, pentru pomenirea sa și 

a părinţilor săi; anul 7120—1611-12). 

XIII. 

Biserica din Rădăuţi. 

Afară, lîngă altar: 

Supt atastă [piatră să odihnejşte robul lui Dumnlezeii An- 

drian ierojshimonah, tatăl după trup preosfinţitului Mitro- 

polit al Moldovii Iacov, care saii prestăvit în ani 1256 

[1748), Lunţie] 10.
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Se cunoştea pănă acum numai piatra pusă la Putna pe rămă- 
şițele părinților lui Iacov I-iii, și acolo nu se cuprinde data, morţii 
lui Andrian. V. Kozak, p. 79. 

Alte note din Bucovina mi-ai: fost furate la Hotin. 

XIV. 

Biserica din Iţcani. 

Pe clopot: 

Acest clopot sati făcut cu cheltueala dumnealui] loan Mă- 
tătuc, 1800, epitrop, şi l-ati dai sfintii biserici Adormirii 
Precesti. 

XV. 

Mănăstirea Humorul. 

l. Grafit pe păreți: 

Toaderii diiacii ot Maramureş, ot Rozavle, din... vlet 7230 
Şi 5 [1726-7]. — Vasilie diiacă ot Botişeni. Gavriil săn Stoica 
ot Călmypulu(njg; vlet 7233 [1724-5). 

2. Cruce prefăcută în 1175 [1666-7], eu veche inscripţie slavonă 
scoasă de la loc și eu lipsuri. 

XVI. 

Mănăstirea Moldoviţa. 

1. Pe uşa dintre pridvor şi pronaos: 

Hanncak cua Xpam en(n) noneakiitean reua Iwna Ilergo Rosgoani, 

TENpn BEMAH MOAAARCKOH, HI CREP'BIUHCA BATE s3AE, MCUA CENTER. Ia. 

Adecă: 

Sa scris acest hram cu învățătura Domnului lo Petru 

Voevod, Domn al ţerii Moldovei, și sa săvirşit în anul 7045 

|1536), luna lui Septembre 11. 

30. 

31. 

 



33. 

  
35, 
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2. Strane făcute de proegumenul — la 7... 9... 

3. Evanghelie trimeasă din Petersburg de egumenul Venedict. 

4. Pomelnie. Domni: Alexandru-cel-Bun şi Ana, Petru Rareş 

şi Elena, Ştefan-cel-Mare, Bogdan Orbul. Ștefan-cel-Tînăr, Alexan- 

dru Lăpuşneanu şi Roxandra, mama lui, Anastasia. Petru Șchiopul 

şi Maria, Aron-Vodă, leremia Movilă. Ștefan Tomşa și Axanina 

n uaa, My ren:KAa Oawvaocia [şi fiica lui, Doamna Teodosia“"). 
Clerici: arhiepiscopii Grigorie. Teofan, episcopii Macarie. Efrem, 

" 'Tarasie, Ghedeon, Gheorghe, Mitropolitul Mitrofan, episcopii Efrem, 

Agafton, Mitropolitul Teodosie. episcopul Ioan, Mitropolitul Ana- 

stase, episcopii Atanase, Agafton, Mitropolitul Teofan, episcopii 

Eyloghie, Dionisie, Gheorghe, Anastase [de Rădăuţi]. 
Adauși: Mitropolitul Varlaam, episcopii Teofan, (ihedeon, Sava, 

Dosoftei și părinţii lui, lorest, Mitropolitul Teodosie și părinții 
lui, episcopii Nicolae şi Vasilie. 

XVII. 

Biserica de la Căuşani în Basarabia. 

De-asupra ușii de intrare: 

"0 storaote (?) 2u.05 mod zavstvod Myjrpozohrpo Ilpoihiob xp Avi. 

Adecă;: 

„..A mea, smeritul Mitropolit al Proilavului chir Daniil. 

2. În lăunteu, supt chipul lui: 

Anwrij) Ilpothdfov 7... îx pâpxs Mohâaiine. 

Adecă: 

Daniil al Proilavului şi. . ., din ţara Moldovei. 

3. În dosul ușii de intrare, zugrăvit: 

Aceasta sfăntă. şi dumnezeiască biserică ce să prăznueşte 

hramul sfintii Adormirii Precistii, fiind mai innainte de lemnu, 

veche, şi sfărămăndu-să de tot, incă fiind Mitropolit Sfinţii, 

Sa chir Daniil, n'a lăsat acesti lucru dumnezeesci ca să 

rămăe jos, ci, din răvnă dumnezeiască şi cu agiutorul maicii
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sale, şi făcănd milostivire la toţ creşti[nii] în [de obşte, s'au] 

milostivit şi Măriia Sa de ati dat agutor, [atăt la cealea pe 

din afară, căt şi la cealea pe din lăuntru], [in anul al] treilea, 

[al] Domjniei Sale). 

Ultima, oară am vorbit despre episeopii Proilavului adecă ai 
Brăilei, şi ai olaturilor turcești, în An. Ac. Rom. pe 1904. p. 64 
şi urm. . 

NVIII. 

Biserica din Hîrja (jud. Bacău). 

Pe un triptic: 

loan Cantacuzino Vel Spătar i cnighine ego Marie Raco- 

vița n gepen Kneruun ere, Tu Magie PSenruna n un Hy (=şi 

a doua jupăneasă a lui, tot Maria. Ruseteasa, şi fiul lor): 

Mihai. 

Aceste ştiri îndeplinese pe cele date în vol. VII din Studii și 

documente. VII, p. 173 şi urm. cu privire la neamul acestui loan 

Cantacuzino (î 30 August-l-iii Septemvrie 1692), fiul lui 'Toderaşco 

şi nepotul de fiă al vestitului Vistier lordachi Cantacuzino. Soţia 

lui de-a doua trebuie să fie fata lui Manolachi Ruset din Bor- 

zești (vol. I. n" 60). 

Radul Racoviţă Velă Logofătă n knurine ere Marie n usa 

Hy Ștefanu, Ilinca, Maria, Nastasica n ua nx. [De o mină 

mai nouă:| Costantin. 

Asupra acestui Răducanu Racoviţă şi neamului săi, v. maj sus, 

p. 28. n” xvu. De aici îi aflăm în sfirșit toată seminţia;: 

Toader Cantacuzino Vel Stolnic] n niruue ere Iiana n 

uaan ni Maric, lon, Safta, Safta, Ilie, Toaderii n uaan Hf. 

Acest Toader Il era fiul lui loan de mai sus şi se născuse la 

29 Septembre 1690 (Studii și doc., VII, p. L'4). 

Consultată la Exposiţia Naţională. 

36. 

37. 
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XIX. 

Roman. 

A. lpiscopia. 

1. Pe o piatră de mormint la dreapta bisericii, afară: 38. 

1735. "vrabia 5 Nimihans usipa 6 veavias, dbe 6 Ildvov PU... 08 
Tp.-. 0V08 S4 Z6hsoz Dzigpovtos vaţăhab Roysravri)yov, xp6vov 
zaiswv sipwstây. Sept. 20, 7949 (1734). 

Adecă: 

1735. Aici zac eii, Nicolae tînărul, fiul lui Panos...., care e 
din oraşul lui Constantin-cel-Mare, implinind vrista, de două- 
zeci de ani; Sept. 20, 7243 [1744). 

2. Pe altă piatră de mormînt: 39. 

[Soarele şi luna.] 

Is|us] H[ristojs. 

1797, April 10. 

loanu beiiizadă, din neam Racoviţe, 

liiă lui Mihal-Vodă şi Cehan săntii viţe, 

Din- patriia me din Țarigrad veniti, 

Episcopiia, rom[anjschi m'ai sălășluiti. 

Vetnică, odihnă atunci am aflat, 

Cind mutarea, din lume mi saă întămplat: 

La 1786, Iulie 18. 

[Chipul unui hipocamp.]



40. 

  

41. 

42. 
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E beizadea loniţă, al treilea fii al lui Mihai-Vodă Racoviţă 

şi al Smarandei lui Constantin-Vodă Mavrocordat. Beizadeaua decă 

nu murise la Constantinopol, unde şi-a lăsat fiii şi fiicele (Genea- 

logia Camtacuzinilor, p. 4%), ci la Roman, unde vedem că după mai 

mulţi ani numai i sa pus piatra de mormint. La data, morții lui 

Racoviţă era Domn în Moldova un Mavrocordat, fiul lui Ioan. 

3. La veșmîntărie se înseamnă că e făcută de Nectarie Hermeziu, 

în 1856. 

4. La casele din dreapta: 

Viiaţa. cea omenească avind scurtare firească, 

Este datorii orişicine, fiindu-i cu înlesnire, 

Nemuritorii să să facă întracest veac t-a să treacă. 

Jdeia dar şi pe mine îndemnîndu-mă în lume, 

Adecă prin cunoştinţă să jărtvesc a mea putinţă, 

Mărturii aduc văzute aceste zidiri gătite. 

lule în treizeci de zile, cum că prin osirduire 

Nu m'am cruțat, şi făcute în leat o mie opti sute. 

B. Biblioteca adausă la Lpiscopie. 

1. La sfirşitul unui Zeotocarii: 

"Eqpăren ră napbv Ozorowâptov Bă wewpbe &uod PaBprij, ranerob 

tspopova-zov rod vră KRwppod, vară 7 gotijptov 5coc qoxole, îv ui 

lovvie.. 

Adecă: 

S'a, scris cel de faţă Theotocariii cu mina mea, Gavriil, 

smeritul ieromonah, cel din Corfă, la anul Mintuirii 1607, 

în luna lui Iunie 9. 

2. Pe alt manuseris: 

“Ozep oovâypaţev 6 mobiorop wbptoc Nixohaoc Xnabăptos 6 Moi- 

SoBidypov, 6 nai mporoc Spumvebris zovevâaiuov rây Mooy6Buv. 

Adecă: 

Care a scris-o mult-invăţatul domn Nicolae Spătarul Ro-
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minul, care a fost şi cel dintăiti prea-tericit tălmaciă al Mus- 
calilor. 

[Citaţii din Sf. Vasile; apoi:] 

“Ozep nemeye zepi rod î0wnod Modpe6 xai mepi mod lina: ris dori 

asi Tis 1) Gassia, adrâv. 

Neosri, Erpâpn zapă Niohdov; “Evectouv, 1788 ănd Xpwro5. 

Adecă: 

Care cuprinde despre păginul Mohammed şi despre Papa; 

cine sînt şi care e împărăţia lor. 

Acum din noii s'a scris de către Nicolae; in Veneţia, anul 

de la Hristos 1788. 

E o lucrare necunoscută a marelui compilator moldovean din 

veacul al XVII-lea. Ea ar fi vrednică, de sigur, de o cercetare 

mai amănunţită. — Manuseriptul a fost dăruit Episcopiei de un 
călugăr grec din Burdujeni. 

3. Pe un Octoih slavon: 

Acestu oftaiă a cheltuit de l-ati legat monah|ul]... zet 

Nacul; let 7258 [1749-50]. 

4. Pe un Triod rusesc din 1763: 

Acest Triod postnic l-am dăruit noi sfintei mănăstiri Dol- 

jesti din Ţinutul Romanului, unde să cinsteşte şi să prăz- 

nueşte hramul Sfănta Troiţe, întru pomenire noastră, la 

anii de la H(ristojs 1765, Ghen. 1. Inochentie, episcop Huşului. 

Inochentie pare a fi fost din aceste părți: avea rude la Cămî- 

zani, în “Ținutul Sucevei (Melchisedek, Cronica Hușului, p. 226). 

C. Biserica Precista. 

1. De-asupra, ușii de intrare: 

Această sfăntă biserică, unde să prăznueşte Adormirea 

Preacistei, intăii ai fost zidită de Domna Ruxanda, mama 

43, 

44, 

45. 

46.
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lui Bogdan-Vodlă| la 1569; al doile sai zidit de iznoavă de 

episcopu Ionichie, cu agiutoriu D[o|mnului Costantin Racoviţă 

V[oe]vod, la 1753, şi s'ati dat metoc Sflăjnt|ului| Spiridon din 

laşi; a treile sau zidit din vo, fiind igumen Gherasim Put- 

neanu, la, 1787; carele ati făcut şi începere Spitalului; a pa- 

rule, iarăşi, stricăndu-să, sai zidit din noi de arhimandritul 

Gherasim Bucovineanul, carele ai mai sporit în spital zăci 

crevaturi, la 1826; al cincile, fiind hrintuită de cutremurile 

urmate, sai stricat păn la un locu, şi sati zidit de igumenu 

Macarie Basarabiianul cu ai săi bani, carele ai mai sporit 

şi doizăci crevaturi în spital, mijlocind şi cumpărare binalii 

pentru patruzăci crevaturi, domnind Domnul Mihail Grigoriu 

Sturza, V|oe]vod, iar Mitropolit fiind Preosf. Veniamin Cos- 

tache; 1838, Ocltomvrie! 2. 

2. Se păstrează şi una din inscripțiile romănești mai vechi: 

Acastă st[ă]ntă besearică, unde să prăznueşte Adormirea 

Precistei, întăi au fost zidită de Doamna Ruxanda, maica lui 

Bogdan V[oe]vod la, 1569, al doilea s'aii zidit de iznoavă de 

episcopul Romanului chir loanichi cu ajutoriul Domnului Cos- 

tandin Racoviţlă] V[oe]vod, la 1753, şi sai dat de ctitorii săi 

mitocă Sf[ăntului Spiridon din lași; al treilea iarăş saii zidită 

din temelie din veniturile mănăstirii, fiind egumen Gherasim 

Putneanul, la anii 1787. Din dosul pietri aceştia iaste scrisul 

de ctitora cea dintăiu. 

Precista era privită de Constantin-Vodă Racoviţă ca o ctitorie 

a sa (Doc. Callimachi, |, p. 486). Constantin-Vodă Mavrocordat 

îi dăduse dijma şi bezmenul pe moșia Hirlăului (îbid., pp. B61-8. 

n” 3). Pentru spital, unde la :816 se dădea bolnavilor bere, îbid.. 

I, p. 524, n? 231. În. genere, Meichisedek, Cronica Romanului. 

Acolo, la p. 194 din vol. 1 se dă inseripția Doamnei Ruxanda, astfel: 

3. H3BoaERi6A WTILA Hi MOCNRINEHIEA CHA H CREOHUIENIEA CTPO AXĂ 
2 

BACOUCTHRA H BroaRuRa Penaka Poăanaa, Maru rcans Beraans 

Eoegoai, Bătiea paucutea ni ScphAHBIM BIOEALAENIEAL CRSAA ChH XpPAA
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Eh MMA Senenie npherkui RAAALII HAIEH BUN, 34 CROE BApatie n 

CHCE, Rh RAMAT ciBk n Sa cNECHiA uscTHo Sewuiuy PWAHTEAEy n 

H WCHORAHA 3AAHIIP NCASKHCA WT AMCUA AMA EP, H CBEPRIINHCA Kb 

aceia GenTemRpta ci AHH, Rh AkTw 4303, 

Adecă: 

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu săvirşirea, 

Sfintului Duh, bine-cinstitoarea, şi de Dumnezeii iubitoarea, 

Doamna Ruxanda, mama Domnului Bogdan Voevod, cu dum- 

nezeiască sirguință și cu osirdnică dorinţă a zidit acest hram 

întru numele Adormirii Precistei stăpînei noastre Născă- 

toarei-de-Dumnezeă, pentru a ei sănătate şi mintuire, pentru 

mintuirea celor în cinste răposaţi părinţilor ei. Și temelia, 

zidirii sa pus din luna lui Mai 23, şi sa săvirșit in luna 

luj Septemvrie 15 zile, în anul 7077 [1568). 

D. Biserica din Scheia lingă Siretiii. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

Această sfăntă bisărică a presfintei Născătoari de Dum- 

nezăii esti tăcută cu cheltuiala dumisali Marile-Vornicu Dra- 
cachi Rosetu, stăpănu a acestii moșii Şcheie, spre a sa veat- 
nică pomenire, la let de la Măntuitoriu Is[us] H[risto|s 1820, 
Maii. 

Dracachi Roset, din ramura Răducanu, a fost un boier în- 

treprinzător. În vara anului 1813, el dădea faliment, iar în iarnă 
lua asupră-şi „slujba ealdarimului“ din Ținutul Dorohoiului. În 

anul următor, îl aflăm ca ispravnie de Roman. Era fiul Catrinei 
Costachi (Hurmuzaki, X, p. 275, nota 3). Avea moşia Hoiseştii, 
cumpărată de la Logofătul Constantin Paladi şi era și proprie- 
tarul Șeheii încă din 1817, în care an el încheia un contract cu 

„lăenitorii ruşi“ din sat, Ruteni din Bucovina, aduși de dînsul 

pentru a-i împopora satul (Doc. Callimachi, I, p. 542, n” 260; şi 

celelalte știri sînt luate din acelaşi izvor). Pe lîngă aceşti Rusi, 

mai erait și Unguri pe moșie, ca acel Giurgi Leorind pe care-l 

49,
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prindeaii în 1818 „Piganii străjări“* ai boierului la furt de po- 

pușoi. Și Ungurii dai, în 1819, un zapis solidar către stăpîn, că- 

ruia-i datorese luerul boierescului (sbid., p. 559, n” 192). 

2. Cazanii muntene ale Mitropolitului Neofit. 

3. Panihid din laşi, 1807. 

XX. 

Piatra (Neamţ). 

A. Biserica Twei Ierarhilor. 

De-asupra uşii de intrare: 

Acest sfănt lăcaş în care să prăznueşti hramul Sfinţilor 

Trei lerarhi, sai inceput a să zidi la anul 1837, lulie 2i, cu 

cheltuiala şi ajutoriul multora, şi sai isprăvit în anul 1807, 
şi, la anul 1847, Avgust 20, sati sfinţit de preosfinţitul ar- 

hiereii Iustin Ekdesis [= de Edesa]|; iară stăruitori şi ostenitori 

în preglăjtirea ei aii fost iconomul Gheorghie Vasiliu, pro- 

toicreul Ţinutului Neamţul, şi iconomul Vasile Ștefănescu, 

sărbitoriul (sie) ei, pentru ertarea păcatilor celor cari ati dat 

ajutoriii şi a stăruitorilor, ostinitorilor. 

B. Biserica Sf. Nicolae Bordeie. 

|. Piatră de mormînt din 7299 [1790-1). 
2. Pe o icoană: 

Acastă sflăntă icoană sai lucrat cu cheltuiala dumisale 

Lupului Buţuică şi a Tofani, soţul săii. 

3. Catavasieriii din 1769. Di 

+. Pe un Apostol din 1174: 

Acastă sfăntă carte ce se chiamă Apostol, l-am cum- 

părat ei, robul lui Dumnezeiă Stancul Buţuică, cu fii mei, 

[și l-am dat] sfintei biserici ca să slinţeşte şi să prăznueşte 

hramul Naşterii Precistii din coasta Pietrii.
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5. Pe un Penticostariă din 7991 (1783): 

Acastă svăntă carte ce să chiamă Pintecostar am cum- 
părat-o eă Buţoci cu banii mei, să fie pentru treabla] svinti 
hisărici cari este hramul Naşterii Precisti şi pentru ertare 

păcatiloră părinţilor mei şi pentru a nostră sănăte (sic) şi 
viiață; Dum(nlezeii dă păcate să ne erte; iar cine ari lula 
(sic) saii ar tăgădui, să fie blăstămat dă Domnul Hristos şi 
dea Maica Precistă ...; leat 7293 [1784-5). 

Adecă eii Stancu, cu fetori mei dinpreună, Stoica, şi Luplu|, 
dat-am adeverinţă la măna, dascălului Zaharie, precum să 

să ştie că |am luat] un Pinticostari în taleri 9, şi amii pusti 
zi pănă la, Ispasu, şi atunci să-mi de bani cu mulţămită fără 

nice o pricină). Ei Stancu platnicu; Aprilie în 25 zi, 1783. 

6. Lăturghie din laşi, 1794. 

î. Prăvilioară adecă Moliteenică în scurti, a Mitropolitului 
Iacov; 12 Mart 1802. 

8. Mineie din Buda. 

9. Tipicon din Iaşi, 1816. 

AXI. 

Bacăă. 

A, Biserica Precista. 

1. De-asupra ușii de intrare: 

T H3Boasntean Wa n NOcnkIUENIEM CHA H CMRPRUIEHIEM crro 

AXA Baroucrukin n Xeroanain Îw Mac4anapn Borkoaa cun Erebana 

EorBOAH, PCAApA BEMARH MOAAAIRCROH, CB3AA chH Xoam eh nt 

Scienuio npunerku Bu H MpenoAkEH, H CBEPBUIH CA RATE sSuua, 

MCUA Pen. a. 

Adecă:: 

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului și cu săvîrşirea” 
Sfintului Duh, bine-cinstitorul și de Hristos iubitorul Io Ale- 

53, 

54.
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xandru Voevod, Domn ţerii Moldovei, fiul lui Ştefan Voevod, 

a zidit acest hram întru numele Adormirii Precistei Năs- 

cătoarei de Dumnezeii și pururea, Fecioarei; şi sa, săvirșit 

in anul 6999 [1491], luna lui Ianuarie 1. | 

Tipărită şi în Melehisedek, Votiţe, p. 128. — Alexandru e 

fiul lui Stefan-cel-Mare, eare stăpîniă, cu titlul de Domn, Tara- 

de-jos. 

2. Pe icoana de la altar a Precistei: 

Acastă s|fănţtță] isoană am făcut-o noi Sandu Sturza, 

dinpreună cu soția me Soltana, pentru pomenirea noastră 

şi pentru sufletul răposati ficii noastre Căsandra. Dh. s. 

(sic); 1801, lunlie] 29. 

Sandu şi Sultana par a fi părinţii (mama e vitregă) lui loan Sandu 

Stuvza, care a fost Domn al Moldovei de la 1822 la 1828. 

Nu e acelaşi cu Săndulachi, cumnat al lui Vodă Alexandru 

Moruzi, care era Mare-Vistiernie în 1813, supt Scarlat-Vodă Cal- 
limachi, cînd ţinea pe „princesa rusească Catinca“ şi avea un fiii 

Constantin (Doc. Callimachi, I, p. 266).—Nu e nici biv Vel Stol- 

nicul de supt Grigore-Vodă Callimachi (îbid., LI, p. 82; ef. p. 24, 

n” 53; vol. I, p. cxuix).— Tatăl lui Sandu de aici a fost Vasile Sturza. 

3. Pe auritură;: 

Acastă sfăntă icoană am ferecat-o eti Soltana, Păhlărniceasa,] 

cu bani din zăstre fiicii mele Căsandrăi, şi pentru acasta 

am dat-o la sfănta mănăstire Precista la Bacăt, ca să ste in 

tinda, bisericii, unde este şi îngropată Căsandra; şi cine ar 

muta-o de acolo la aită biserică sati intr” alt loc, să fie blăs- 

tămat de Stănta. Troiță şi de trei sute şi optusprăzăce sfinţi 

părinţi, amin; 1802. 

4. Pe alta, în altar: 

Acastă slfinltă icoană s'aii făcut cu cheltuiala robilor lui 

Dumnezăii: Necolai, Ana, Chiraca; 1833, Aprilie] 22. M. 

zugrav.



! 
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et
) 

- 5. Pe o a treia: 58, 

Acastă icoană, find vechi, de la anii '7259 [1750-14], în zilele 
D. Mihai Cehan Racoviţă VV., acum a doaă oară s'aii zu- 

grăvit cu cheltuiala d. Madama Smaranda Sorotanu, cu soţul . 

ei, Pavel, şi fiicele djumisale), Catinca i Marghioala, în oblă- 
duirea dumnealui Grigorie G. G. VV., la anul 1850, Avg[u'st 
13. M. zugrav. 

6. Pe o a patra, data de: I7IC (sic). 

1. Pe o a cincea: 59. 

„icoană sai făcut cu cheltuiala q. jupănesii Anii, soţie lui 
Ioniţă Anghel; şi Mihalachi zugravi; la anul 1840, Aplrilie] 16. 

8. Inscripţie grecească nouă: 60. 

Now răvă ăpunpenta Netac, 

Moboâv uâv îrpAnâv 1băorov zExoc, 

Xpp.a 9% "Eorriutvoto ua, 

Hărpezinoro z6voc drpiote, 

"Eprrov î's repus EMrjhobdav 

Tov tv "Ad Gaăyrov opri săwtuv, 

Tod 88 riy Emtoraoiav fiudepâc detapitvov. 

Mp Abpoboro 1854, 

Ceia ce înseamnă că ultima reparaţie temeinică sa făcut la 
1854, de Neilos de la mănăstirea Esfiymenos din Atos. 

B. Biserica Sf. loan. 

l. La intrars: 61, 

„„„iconomului Ionii, Moisă... hiiul, în zilele Înpăratului 
Allexandru)...; [1806-12]. | 

2. leoană de pe la 1650, cu acest pomelnic: 62, 

Mwnsfijr, dsonoiva, Tie 300|] ca» Zoirtac. 

[==Adu-ţi aminte, Stăpină, de roaba ta Zoiţa.]



63. 

64. 
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3. Pe o icoană de catapeteasmă: 

Acastă icoană sati făcut cu cheltuiala r[obului] lui Dum- 

nezăti Costache Rugină; 1626. 

4. Pomelnie din 1813. 

5. Pe o Eranghelie bucureşteană din 1160: 

Să s[ă] știe că acastă sfăntă domnezeiască Ivanghelie sai 

cumpăratii de aceşti creștini] pravoslavnici carii mai os 

să vor iscăli, anume: losip u nas [=—și soţia], 1 leii; Tanasie 

Ursul i jena ego Mărie, 1 lei; Costantin i jina 'go Aniţa, 

20 parale; Osup şi Iona, Năstasie i jina ego Ioona, 20 parale; 

Lupul i jina ego Sohica, 1 ortu; Ioniţă i jina ego Sanda, 5 

parale; Toder 1 ortu; Radul i jina ego Nedele, 1 ortu; Coste 

i jina ego, Măgdălina, 20 parale; Gligore i jina Marie, 1 

ortu; Radul i jina Sanda, 20 parale]; Toader i jina ego 

Măriuţa, 20 paralfe]; Matheii i jina ego Mărie, [1] ortu; Ra- 

dul sin Lupul, 5 parale; Mihăilă sin Savin i Nacşa, 1 ortu; 

Vasile i Sava, 5 parale; lona, Lupul Cărstii, Ursa, parale 20. 

6. Penticostariă de Sibiu, Bart, 1805. 

7. „Alese rîndueli beseariceşti, adecă Polieleul ce să cîntă la 

sărbători mari, după cel slaveno-sirbese întoemit, înpreună cu rîn- 

duiala, utreniei liturghiei şi vecerniei, cu blagosloveniia preasfin- 

țitului episcop al Budei, domnului domn Dionisie Popovi€, prin 
lonn Theodorovici, parohul romînese din Peşta şi al prea-cinsti- 

tului consistorium din Buda assessor. lară acum întîia oară cu 

chieltuiala d. loana Barati, negoțitoriului şi cetățanului din Peșta 

dat în tiparii. La Buda, în erăiasca tipografie a Universlităţii| 
din Peşta; 1814.“ 

8. Antologhiion de Neamţ, 1825. 
9. Aghiasmatarii, mic, 1832. 

10. Psaltire a Mitropolitului Veniamin, 1834. 

11. Zipic din Bucuresti, 1851.
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IV. 

Biserici cîmpulungene. 

A. Biserica domnească. 

î. La intrare: 

-- Acastă fsfăntă şi dumnezeiască bisearică care să cins- 

teaşte şi să prăznuiaşte hramul sfăntului şi făcătoriului de 

minuni erarhul Nicolae, fost-aii zidit|ă] den temelie de răpo- 

sata Doamna Chiajna, a răposatului Mircii- Vodă şi de fii săi 

Pătru Voevod, de cănd ai fost leat 7075 [1565-6|, şi, de pe vremi 

slăbindu-să toate, zidul, şi dăsfăcăndu-s[ă] bolta, căt era să cază 

să primejduiască norodul,-— dec, cănd ati fost acum în zilel|e) 

prea-luminatului Domni lo Nicolae Alexandru Voevoi, preoţii 

aceştii sfinte bisearce, neavănd putinţa, să direagă bisearica, 

at adus aminte Măriei Sale), det Măriia Sa sati milostivit 
şi au datbun ajutor, şiati mai ajutat şalți creştini, cine cu căt 

Sati îndurat; de, fiindu ispravnie acestui oraşu dumnealui 

jupan Neacşul Vornicul Piteşteanul, şi văzăndu că, de nu să 
va surpa den temelie, nu s[ă] poate direage, sai îndemnat dum- 
nealui den tot suflet d'a pus d'aii surpat, şi den temelie s'ati 
zidit bisearica mai mare, cu strane, puindu dum(nealui] şi chel- 

tuială de căt toţ mai multă, şi, isprăvindu-să zidul, iară dum- 

nealui ai și zugrăvit bisearica, oltariul şi tinda, ca să fie 

tut|ujror celor ce ati miluit şi dumnealui veatnică pomenire, — 
fiindu slujitori sfintei bisearici smeritul Gheorghe preot şi 

smeritul preot Ianache, care aii fostă 'ispravnic şi mult-săr- 

guitor la, tot lucrul sfintei biseareci: şi s'a isprăvită la Iulie 
8 zille], It. 7229 [1724]. 

2. Pe o icoană: 

Ghermano ieromonah ; leat 838. 

3. Pe alta: 

  

65. 

66. 

67.



  

68, 

69. 

70. 

71. 

72, 
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Prini osărdiia și cheltuiala robului lui Dumnezei smerit (?) 

Gherman... .: 

4. Pe o a treia: 

Sai făcut prin răvna şi cheltuiala dumnealui jupinii 

Dumitrache Neguleaci, ot Cimpi-Lungi; Ilie zograf, 1810. 

5. Pe o a patra: 

Spandoni zograv; 1713. 

6. Pe o a cincea: 

Prin cheltueala d[ujm[nealui] Gheorghie Critianu; 845 

Alecsie zugr|av]. 

1. Cazanii din 1256. 

8. Apostol din 1794. 

B. Biserica din Subești. 

l. La intrare: 

În numele Tatălui şi al Fiiului şi al Sfintului Dlujhi, amin. 

Din răvnă dumnezeiască îndemnat fiind ei, robul lui Dum- 

nezeii Dositheii arhimandrit, năstavnecul sfintei mănăstiri 

Cămpulungu, cu Trantafir înpreună, Logofă[t]s(fin]tei mănăstiri, 

am început și am zidit acastă sflănjtă biserică din temelie, 

întru cinstea şi prăznuirea Întrării in biserică a preasf[in)tei de 

D|ujm[nejzeii Născătoarii şi pururea-fecoarii Mariei și al sfțăn|- 

tului părintelui nostru Spiridon şi a, Sflin Jților Împărați Costantin 

și Elena, pentru că, fiind altă biserică aproape de atasta, făcut|ă] 

de un Oprea i Stantul Boja, de|n] leat 7060 [1551-2], şi foarte slă,| 

invechise, și să stricase de tot sati făcut şi Sai înfrumusețat 

atasta cum să vede, în zilele prea-iînnălțatului Domnii lon 

Alixandru Ipsilant Voevoa, cu blagosloveniia, Preosflin]ţii Sale 

părintelui Mitropolitu Grigorie, la leat 1779, luna] Noem|vrie]21. 

2. Pe un mormânt afară: 

Ipheragu €....
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3. Mormînt în dreapta, neînțeles (caractere ruseşti). 
4. Pe altul lîngă el: 

Suptii acastă piiatră odihnește roaba lui Dumnezei Mariia, 

soţiia dumnealui . . .; 1816, Avg|ust] 3. 

5. Pe un mormînt: 

Alta, suptii acastă piatră odihnesc oasele răposatului 

robul lui D[ujmnezei Log[olfțăjt 'Prandafir şi ale fiicei dum- 
neelui Rucsanda, şi sati pristăvit în zilel[e) luminatului Domn 

lo Mihai Suţu V. V.; Ocjtomvrie] 11, 1791. 

6. Pe un mormînt de afară: 

Suptii acastă, piiatră să odihnescti oasele rohu lui Dumnezăiă 

erei Dumitru, şi, pristăvindu-să roaba lui Dumnezăi Dobriţa, 
sin Flor băcan, care o ţinutii loanii Log,, sin popi lui Dumitru, 

Şi ingropăndu-să in locul socră-săii, iar ati adusti şi oasele 

-socră-sa, Dobriţii, ale cumnate, şi, desgropăndu-să, saii străns 

tot intru loc. Şi sai pristăvit în luna lui Avlgust] 24, li. 

1235 [1721]. Neculae VV. 

1. Pe alt mormânt: 

GRTREPH chH NpRBH... BEAente Br... GOnpk n Gran, Granuia, Bonka 

„.- BHR4... Huta Hi Boa la... un, Hetoa, Map... RHETO ACRpă 

„re m... [=au făcut această biserică... Naşterea, Născă- 

toarei de Dumnezeii... Oprea şi Stan. Stanciul, Voica..., 

[limea, [Stanciul şi Boja, Malria], [lo]nii, Neniul, Mariia...., 

Dobra ....] 

[ vechea piatră din fruntea clădirii. 

8. Pe altul: 

Ilp&eraRu ce pana Bă I'kRuia Hi cuneRii co Eaacu (2)... pur... 

|=a răposat roaba lui Dumnezeti Neacşa şi fiii ei, Vlasie (?)...] 

9. Pe lat: 

+. ROeRoAb Aeula wire... £ Au, akr sna. [=în zilele lui 

Alexandru Voevod, în luna lui Octombre 5, anul 7084.] 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78.
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80. 

81. 
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83. 

84. 
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10. Pe o icoană: 

Prin ostenala dumnialui Neculae -Muşetoiii, şi sati zugră- 

vit de Ionă Gărniţă zugrav şi de Alecse zugravul. 

11. Pe altă icoană: 

“Zugrăvitu-sa de nai (sic) robu lui D[ujmnezeti Gheorghie sin 

pop[a] Constantin, zugrav ot Cămpul[ung); liat 1831. 

12. Pe Cazania lui Varlaam: 

Această carte cupăratu Necşul şi Ivan Corfit (sic). 

Văleto 7478, pisa msţa Dechemvrie 2 ficorulă Hagi iii. ot 

Beligradi, șu amii cuparati acesti Mărgaritii de la, iuzbaşa 

Ooniă, şi ami cuparatii dreptii bani 600, ca se fie de pomana 

la, aceste biserca denii trlăgii, la Sveti Nicolae. 

13. Pe scaun: 

Anno 1786, Marltii| 2 lic); Nicolai Tem. 

14.. Apostol al lui Șerban-Vodă. 

15. Hturghi din 1713. 

16. Pe un Apostol din 7251: 

Acest sfănt și dumnezăesc Apostol s'au cumpărat de preună 

şi cu sfăntă. Ivanghelie, şi este dat danie împreun[ă] cu 

sfănta Evanghelie. 

17. Pe o Cazanie din 1168: 

Acastă sfăntă şi d|ujmnezăiasc[ă] Cazanie sai cumpărat 

prin osteniala şi cheltuiala numitului anume Ion Strecheriul. 

căştigăndi şi milă de la alţi creștini] păcum, făcănd millă] 

și cu alte cărţi ce să află în sfănta biserică, ca să fie po- 

menit şi el, şi cei ce ai făcut bine. [Cine o va fura], să fie 

nevrednic şi supt blestemul Născătoarei de Dumnezeii. Și sau 

cumpărat în zilele popi lui Ion Negfullici i ale popi lui Cos- 

tan]din Căm[ijnaru. 

Notă greacă din 1825. : 
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18. Pe un Penticostarion din 7276: 

Acesti Penticostar este al popi Ghini. 

19. Pe un Mineiă de Februar din 1779: 

Acest Minei iaste al sfintii bisericii ce să numeşte Ma- 
halaoa popi lui lani, unde să prăznueşte şi să cinsteşte În- 
trarea a Preasfintii în biserică de Dumnezeu Născătorii şi 
pururea-fecoarii Marii, etc.: care acest Minei iaste cumpărat 
de ctitorii a, sfintii biserici aceştiia. [Blestem :] iar trupul ace- 
luia să, rămăe întreg şi nedezi[egat; pănă nu le va aduce în- 
napoi la mai sus zisa, bi[serică], ertat să nu fie. Şi am scris 
e, popla] Theodosie de la acastță] sfănjtță] bliserică); Iul[ie) 
29, 1792. 

20. Pe o Fvanghelie din 1794: 
Atastă sfăntă şi dumnezăiască Evanghelie sai afierosit 

sfăntului şi dumnezeescului schit Mărculeştii della) Cămpu- 
lungu, de Preasfinţiia, Sa, părintele episcupul Rămnicul, chir 
Nectarie. [Cine-l va, fura, să, fie afurisit] de Sfinţii Apostoli şi 
de toate sfintele săboară. 

21. Pe un Antologhion din 17—: 

.A sfintei bisearici, unde să, cinsteaşti...; şi sau cumpărat 
prin osteneaala, robu lui Dumnezeu ierii Dumitru săn poplei) lui 
Iane, şi sai cumpărat din sfănta Mitropolie a Bucureştilor 
cu tl. 13 pl., şi fiindă Mitropolit chir Niofit; leat, 7249 [1740-1]. 

22. Panihidă din 1809, Rimnie. 

C. Biserica ruinată. 

1. Pe o margine de fereastră: 

Ig[kerau ca pann] Bio ArkAra A... Să: Iwn... (alb) BoeneA, 
ghakr 335... 4%... Hp... [=a răposat robul lui Dumnezeiă 
Deadiul..., în zilele, etc. lui Voevod, în anul 7066==1557- -8). 

2. Pe un mormînt. de afară: 

Supt acastă peatră odihnescu-să osile răposatului robu lui 
8136. Vol. XV. 3 

85. 

86. 

87. 

88.. 

89. 

99. 
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94. 

95. 

36. 
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Dumnezeii Neagoe sin Radu, Dospinu, Ion, Mariea, cu tot 

neamul lor. 

3. Pe altul: | 

I|'kcragu ca] pasa Bo XSnannua H'kkua ti mper.... PaaSa Eor- 

Boa, kh ab z3pa [—a răposat roaba lui Dumnezei jupăneasa 

Neacşa în Domnia lui Radul Voevod, în anul 7130=—1621-2]. 

4. Pe altul în biserică: 

+ Ilpkerani ca path EX[I0—] kb AT 730... MpETRO TH. Hilti PaAS 

„„. Becgoa. [=A răposat robul lui Dumnezeii ... în anul 71—, 

în Domnia Domnului nostru Radu Voevod). 
E vorba, de Radu de la începutul veacului al XVII-lea. 

5. Pe prag: 

„+ XVAPBHBaro n] garouerngaro n xSarwBngare Iw PaAS Eortoan, 

muA... [=bine-cinstitorului și de Hristos iubitorului Radu 

Voevod, în luna...] 

6. Pe alt mormînt: 

(MlpbeTABHeA pag E]... BAroucTuBWaS H (W) XSAPBHROMS PH 

mulemS Iwun PaASan Roco [=ca mai sus). 

17. Pe altul: 

Ilptkerazn ca pac8 EX Akaba ro[ajma|Tukn] Bu Ann flanăana,ps 

EO9eRoAb, Mea WKTORpIE ES Abu, sâna, [=a răposat robul lui 

Dumnezei Deadiul grămăticul în zilele lui Alexandru Voevod, 

în luna, lui Octombre 27 de zile, 7084=1575). 

3. Tot acolo: | 

Ilpkaeratn ca Sew pac3 EI IIlepsSa BanularSan ?], n Anhi Barouc- 

Thigom$ n kTSarBbizomS reun MiuemS ww PaaSan BHOeBoAa, acu 

anghaie Re, Bh AET +3pBi. 

Bausa ssc3i. ne [—a, răposat însă robul lui Dumnezeu Șer- 

bul Blăţ[atul], în zilele bine-cinstitorului şi de Hristos iubito- 

rului Domnului nostru lo Radul Voevod, luna lui Aprilie 35, 

anul 74142 [1603-4). Baciul; 7217 [1708-9); Iane.]
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9. La altar, pe proscomidie: 

Acestă om, robul lui D[um)nfejzei Neagoe, Ilinca, sai 
nevoit de ai zugrăvit atastă svăntă biserică ..., 1707 (?). 

D. Biserica Sf. Gheorghe. 

1. Chipuri de ctitori: „Popa Petru; preoteasa sa, Mariia; 1804, 
Av|gust] 9“. 

2. Icoană din 1840, dată de „Gherman ierm[onah], zograf“ (cu banii 

lui „Nicolae iereii, protopop“). „1858 zugrav Eancu Bălăceanu.“ 

3. La altar: 

i Homduu) rau Alana sSr[paâu), Mare, Hkros, Gopa, Granu ran), 

lwna; c€. 1630, [= Pomenește, Doamne, pe Mania Zugravul, 
Mateiui, Neagoe, Sora, Stanciu, Ioana.) 

Acast sfțănjtă şi dumnezăesciă oltari iaste zugrăvit şi înfru- 

museţat cu nevoinţa, dumneae jupineasa Dospina a dumnealui 

Şerban Vel Cluc. i snov. [=şi fiilor|: Ștefan, Costandin, Radu, 

Radu, Ilinca, Safta, Bălaşa,— pentru ca în veaci pomenire să 

aibă; în zilele lui loan V.V. [= Mavrocordat]; leat 7225 [1717]. 
Mania. | 

Șerban Clucerul e Șerban Greceanu. 

4. În dosul catapitezmei, pe piatră: 

Acastă tămplă de zidii de jos pănă sus o aii făcutii lorga 

judeţu! şi o aii zugrăvit pecum să veade; care şi biseariea de 

izinoavă o am învălit, la leat 7235 [1726-7]: Iorga, Îlinca, Pă- 

traşcu, Costandini. 

5. Pe un Triodion din 1731: 

Acest sfint şi dumnezăescu Triodion, carele iaste tălmăcit 

pe înțţăles de răposatul şi iubitoriul de Dumnezeu chir Da- 

maschin, episcopulRăimnicului, iaste tipărit de Sfinţiia Sa chir 

* Asupra lui Iorga judeţul, v. Studii și doc., I-II, pp. 292-3. 

97. 

98. 

99. 

100.



191. 

102. 
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Inochentie episcopii,—l-am dat eă chir Climent ipopsifios Răm- 

nicului, sfintei bisearici de la Cămpul, Lungi, unde iaste hramul 

marelui mucenic Gheorghie; viind aici la episcopiia Răim[ni- 

cului] chir popa, Losif, popa Constandin de la ata, biserică, l-am 

datu, ca să fie pomenirea părintelui Damaschin episcop, şi 

pomenirea, părintelui Inochentie ep[iscop); şi la altă parte 

să nu [să] înstreineaze. 

Climent e episcopul rîmnicean bine cunoscut (1735-49). Inscripţia 
e din vremea cînd el era numai „ipopsifios“, iar nu sfinţit. V. 
Lstoricul eparhie Rimnicului, 1906, p. 134 și urm. 

6. Pe un Antologhiu din 724%: 

Acastă bisericească carte ce să numește Anthologhion, iaste 

dăruită de dumnealui Costantin Dudescul Vel Logft. la sfănta 

biserică ot Cămpulungu unde să prăznuiaşte sfăntul marele 

- mucenic, purtătoriul de hiruinţe Gheorghie, al cărui ajutoriu 

să-i fie pururea întru bună pază, 

să s[ă] ştie că acest sfănt şi dumnezeesc Mineită iaste al sfintei 

şi dumnezăeştii biserici, unde este hramul sfântului şi marelui 

m[u|[e]nică Gheorghie purtătoriu de biruinţi, ot oraş în Cămpu- 

lungii; naplisahii] ază Ioan snă prot[ojpop Iosif ot Dolgopol, în 

zilile prea-luminatul[ui] Domni Io Mihai Voivod, în a doaă. 

Domnie, leat 7250 [1742], Mart 20. 

E loan, snă protlo olpop Iosif ot Dolgopol, ot cetatea lui Negrul- 

Vodă. 

Dudescu cel bătrîn jucă un rol de căpetenie supt Domnii raco- 
viţeşti. V. prefața la vol. VIII din „Studii şi doe.“, la Dudescu. 

Mihai-Vodă e Mihai Racoviţă. 

7, Pe un Apostol din 1743: 

S'aii dat dar sfintii beserici de Cămpulung, hramul  sfăn- 

tului mucenic Gheorghie, de(n) Barbul Văclăjr[escuj biv Vel 

Vistieriu, la leat 7252 (1743-4J; Barbul, Rocsandra, Mariia. 
V., pentru Barbu Văcărescu, vol. I, p 16, nl. 157. 

8. , Penicostari iă din 1251.



CRUCEA DE LA ȘITOAIA, BISERICA DIN COȚOFENI 37 
    

9. Pe o Evanghelie din 1746: 

Această sfăntă vanghelie este dată de dumnialui Dumi- 
traşco Sturzea Vel Cămăraș la biserica hramului mucenicului 

Slfeltii Gheorghe den oraş dăn Cămpul Lungu, ca să fie 
dumisale de pomenire vecnică; şi cinlea| ar lua-o dea la 
atastă svăntlă] besearecă, să fie afurisăt, și la înfricoşata giu- 
decată sv[ă]ntul mucenic Gheorghie să-i fie înprotivitor; amin, 
Sept|emvrie| 25 d., 7258 (1749). 

Robii lui Dumnăzăti. Dimitrie, Roxandra, Sandul, Safta și fiilor. 

Acest boier moldovean, fiul lui Sandu, venise cu Grigore-V odă 
Ghica, ruda sa, trecut din Moldova. 

10. Ceaslor din 7258. | 

11. Pe un Ootoih al lui Constantin Mavrocordat [e. 1750). 

Theodosie monah dela schitul Urecheştii, unde să cinstiaşte 

hramul Priasfintii stăpăni nostre... Acest Octoicii etc.; De- 

chemvrie 7265=—1756. 

12. Pe legătură în dos: 

Astă sflănjtă vanghelie sai ferecat de robu lui Dum-: 

103. 

104. 

105. 

nezei Dimitrie Neguleci, la biserica la, Sfeti Gheorghie ot 
Cămpulu[ngu|; 1797 

- 13. Triod din 1784. 

| XXIII. 
Crucea de la Şitoaia (lîngă Craiova). 

Acastă silăntlă cruce este a răposatului Păharnic Oprea ce 

l-aii omorăt pă la sa[t] la Noviţă Reaho[venii]. 

XAIV, 

Biserica din Coțofeni (jud. Dolj). 
[V. revista Floarea Darurilor, vol. L.] 

1. De-asupra intrării: 

Cu voia, Tatălui şi a' Fiului şi cu săvîrşirea D|uhului Stănt 

106. 

107. 

sati zidit şi saii înnălțat di temelia a&astă sf[ănt[ă] şi dumne- | 

 



108. 

109. 
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zeiască biserică întru care să prăznueşte hramul Adormirii 

Precesti şi sfăntulii mucenici Gheorghe, şi sau înfrumuseţatii 

dupa cumii să vede,—care saii ceputii în leatu 1827, în zilele 

Marii Sale luminatului Domni Gligorie Ghica Voivodi, aflăn- 

du-să episcopul Rimnicului Noului-Severini Preasfi(nlţia Sa 

„părintele Neofită..., c[ă)ndă veniseră împărăteştile oştiri ruseşti 

într'această ţară, cu totă cheltuiala şi osteneala ca cu multă 

osirdie dumnealui Gheorghe Coţofeanu bivel Paharnic şi cu 

soţiia dumnealui Ecaterina, şi cu ajutoriul dumnase (sic) Medel- 

niceresei Smaran|dei] Coţofancăi, matuşa dumalui; şi cele ce 

ati mai trebuit, toate desăvirşit s'au făcut,—spre a fi întru o 

slavă dumelui şi a totă-ţiitorulii Dimnezăă, şi întru veşnica 

şi săvirşit pomelni)re mai sus numiţiloră titori şi a totii neamul 

dumelor, fiindu şi Gligorie isprăvnicelu d|ujmnelui Paharnicu 

Gheorghe Coţofeanu, într'ajutori la totii lucrul sfi[njtei beserici, 

pănă Sati săvărşit anii de la Zidire 7339, iară de la H|ristojs 

1831, Marte 20. 

2. Chipurile ctitorilor: 

„Gligorie isprăvnicelu dumnealui Păharnicului Ghiţă Cotlofean], 
ai fost la acastă sf. măn. purtător de grijlă]; 830, Avgulst] 25. Ju- 
pan Ștefan Coţofean, fiind neam lui, Medelni€|er). Jupan Gheorghie, 
brat ego, jupan Gligorie, brat ego. Jupan Costandin Coţofean biv Vel 

Medelnicer. Dumneaei Zmaranda Medeln[ijcer[easa| săn ego. Dum- 
neaci Păuna, fiica dumnealor. Jupăn Gheorghie Coţofeanu biv Vel 
Paharnie. Paniţa Eeaterina Paharniceasa, sin ego. Paniţa Joița 
săn ego. J[ulplan] Nicolae Coţlojt|eanu] biv Vel Medelnicer. Jupan 
Gheorghie Coţofean biv Vel Stolnie. Pelaghie monahie Cot[ofeanea]. 

3. Pe un mormînt: 

Supt această. piatră zac oasele răposatului (și) intru fericire 

Costandin Coţofanu biv Vel Medehicer, care saii prestăvit 

Ja leat 1826, luna Noemvrie 28, și spre pomenire i sai pus 

_atastă moaşte pă mormînt la leat 1835, i luna] Noevrlie). 

4. Pe unul din stilpi: 1780.
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5. Pe turn: „1828, August 28“. 

6. Pe un mormînt de afară: 

A încetat din viaţă în anul 1845, Aprilie] 27. . _ 

Soţie credintoasă şi mumă cu iubire 

Şi, fără preget, dulce în casă i-a trăit, 

lubită şi de lume, spre sfinte cu cinstire. 

De şapte ori fu mumă, fii şase i-ai murit, 

Şi fiica Zoe numai în urmă o jeleşte, 

lar văduvul ce plinge acest mormînt zideşte 

Catinchi Coţofanu, cu care a vieţuit ani 34. 

7. Alături e mormîntul Colonelului Ignatie Paznanschi (1801-61): 
se arată că răposatul a rămas în ţară la 1832, ea „locotenentii al 

şefului armatei”. 

8. Peo Cazanie a lui Mihai Racoviţă, cumpărată de „popa Mareş“: 

Am însemnat cănd ati venit :Moscali a(nii]... [în Țara] 

Muntenească. Ei, robul lui Dumnăzei, am scris într'aacastă, 

sfăntă carte în vreme căndii mă aflam în casa d[umisa|li bivel 

Păh[ajr[nic] Gheorghie Coţofeanu: cine va ceti, să mă pome- 

nească, după iscălitură, Logft. Dumitrache. 

Aita însemnez să slă] ştie că, avănd eti un tov[ajroş, şi pop[a] 

Drăghici un fezor, ati murit in Dumi)neca Samarin[enei, iar 

eii am rămas sănguriă la beserica în Coțofeni, şi am scris eă, 

cel multi păcătos, cu măn[a| de ţărănă şi cu pan[ă] de găină. 

Leat 1820, Iune 30. | 

În 1807, notă de la „popa Ion ot Coțofeni“. 

Sau născut coconu Nicolae, fiu cțoconului|..., şi l-âă botezat 
dum. — Bengescu în zio de sfțănjta muceniţa, Iuliana; Dich[em- 
vrie) 22... [în zilele, etc.] Petre Mavroghen|i]. Popla] Gheorghe. 

Pentru Coțofeni, v. prefața la vol. VIII din Studii și do- 
cumente, 

110. 

113.
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XXV. 

Biserica din Brădeşti. 

l. La intrare : 

Cu ajutoriul sfintei şi de viiaţă făcătoarei Troiță făcutu- 

„sai atastă sfăntă bisearică, unde să prăznuiaşte hramul Șfăn- 

tului Arhangheli Mihailă: iaste zidită den temelie cu toată 

cheltuiala, dumnealui jupan Costandin Brădescul (sic) biv 

Vornic, fiiulii răposatului Ionti Brădescul, înfrumuseţindo-o, 

cătii pe din lăuntru, atăt şi pe din afară, precum să veade, 

ca, să, [ie pomenire în vea€, dumnealor şi părinţilor şi a totii 

neamulă dumnealor; făcăndu-să în zilele prea-luminatului 

nostru D[ojmniă lo Grigorie Ghica Voevod, începăndu-să de 

la luna lui lunie 14, la anul de la Zidirea Lumii 7260 i de 

la Hiristols 1751 (sic). 

2. Chipurile ctitorilor: „jupan Costandin Brădeseul biv Vel Cliuce- 

ral)“. Copiii: „coconii Ghiorghiţă, cocon Nicolae, jupan Ionii Brăde- 

seul“. Supt el: „cocon Lon“. „Jupanii Preda, Brădescul, jupanii Barbul 
Brădescul biv Vel Păharnici. Jupanitla] Păuna. . . Constantin Bu- 
zăscul Vel Spătari. Mariia dvă Matei Băl[ăJeescul Vel Banii: cocon 
Petră, Constantin Șerban“; la întăia şi la a doua: „jupanii Stefani 
snă Ioan Brădescu, jupanițla] Brăd[eaJsea [copii: Grigore, Bălasa), 
jupan Grigori Brăd[elseu. Jupan Costantin Buzescu Vel Spătar. 
Jupan Barbu Păian Vel Medelnicer, snă Ioniţă Pă[ianu]. 

Hvanghelie din 16—. 

Pe un Apostol din 1683: 

Aici innainte să să ştie că am scris eă robu lui Dum- 

nezău popa Ion ot Coţofeani, ce şedeam în satul Brădeştii, 

la anul cu leat 739 (sic), 1810, cănd să întămplase răzmiriţi 

cu Domnul Io Costandin Moruz [Ipsilanti] V[oe)v[od], cu prea- 
înnălțatu Paşa, din Dii, Osman Aga Pazvantuolu. Popa Ion sin 
popa Sandul Laseascu. 

Pentru Brădeşti, v. Studii și Documente, vol. IV, p. 20, nota 2.
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6. Pe un Mineiă: 

Anumă, la acestii 1813, la luna lui Mart 15, ni Sati tri- 
mis Minee 12 pe toat[ă) luna Minei, de d[umnealui Căpitanu 
Mihai Goga, Troca; duplă] plecarea Muscalilor, cista, pri- 
măvarță] sai întă(miplat şi moartea a lui coconului Ghiţă 
Brădescu, în Dumineca Si[ă)atului Toma, luna lui Aprile 20, 
la 5 din zi, fiindă cocon neînsurat, şi, fijinjaă că, [mă] aflu 
după vreme preot aici în Brădeşti, — ami însămnat,. 

1. Pe altul: 

La leat 1813 ne-ai venit episcop aici de Rămnicii, Ga- 
lation, şi ati rădicat cutiile de căte tal. 10, iar păn acum 
ati fost de tal. doi, parale 30, şi cărjea de tal. 14, parale 10, 
ploconu Sft. Nicolae tal. 10; şi toate dăjdiile le-ai îngreunat 
pe opşte,—adecă acum în urma Muscalilor, avăndă şi Domnu 
Gheorghe Caragia, l-amii însămnat ; 1814, Iunie 11. 

8. Aineiă din Buda, 1805. 

NAVI. 

Biserica din Almăju. 

1. Chipurile etitorilor.—La, dreapta: 

„„Cocoana Catrina Poenăriasa Slugeriasa,; fata, cocoana Smaranda 
Coţofeanea; cocoana Ilinca; pan Radul Brăiloiu biv Vel Pitar; 
panii Conduraţi, Maria Pitariasa ego; pan Dumitrache Capicheia, 
panița Raniţa, ego; pan Constantin biv Vel Clucer, panița Safta, 
Brăiloiii, paniţa Aniţa Brăiloii, cocoana Ruxanda, Grigoraşeu.“ 

V. pentru Brăiloi și ce-i priveşte, în prefata vol. VIII din „Studii 
și Documente". 

2. La stînga: „Coeon[ul] Constandin, pan Barbu Poenaru Vel 
Sluger, paniţa Ancuta, ego; pan Constandin Poenar[u] Vel Sluger, 
panița Safta, pan Vasilie Vel Vistier, panița Maria.“ 

14.
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3. Supt chipul lui Vodă Mavrogheni: 

S'aii zugrăvit acea[stă) sfțăntiă băserecă în zilele acesltui] 

luminat Domn lo Nicolae Mavrogheni Petru Voivodi; Se[p|- 

tlemv)rie 1789. 

Evanghelie din 11746. Dublu exemplar. 

Mineii, al lui Chesarie, pe Maiii. 

Liturghie din 1295. 
Liturghie dm 1813. 

. Mâneiă din Buda. 

9. Octoih din Buda. 

10. Psaltire luerată de Ioachim ieromonahul. 
11. Rânduiala diaconiei. 

12. Pe un Ceaslov: „Șaisprezăce lei şi un zlotii pe patru obroce 
de porumb, eare am datii de dobăndă în patru l[ulni, la doo sute 
dooz[ejei de lei“. 

P
A
N
 

XXVII. 

Biserica din Brînceni. 

1. De-asupra intrării: | 

În slava sfintei şi într'o ființlă] nedespărţitei Treimi, a 

Tatălui, Fiului şi Sfintului Duh a zidit: acest dumnezeesc 

lăcaş şerhbianescul maior Mişu Anastasievici, proprietarul sa- 

tului Brinceni şi cetățanul Belgradului, sfinţindu-l în numele 

Sfintului Apostol şi Evanghelistul Luca, patronul casei sale, în 

zilele fericitei oblăduiri a prea-înnălţatului Domn şi stăpinitor 

a toatei Țări-Romăneşti Barbu Dimitrie Știrbei VV.,leatul 1858. 

2. Mineie de Oetombre și Novembre, ale lui Chesarie. 
3. Pe Apostolul lui Șerban-Vodă (1683): 

„Zi gosd. Radul T|ăjlpoşul ot București. 

4. Pe un Penticostariii din 11743: 

- Să să] ştii de căndii am scris eii Natu Goga din satu 

Bră[njceni ; am însemnat pentru ca sță să] ştii că am scris în 

sfjijnta şi marea Marţi, și m'am dus la biserică,—şi era leatu 

1823, Aprilie] 16.
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5. Pe un Strastnic din 1746: 

Să [să]ştii de căndă am scris eii Logf. Nacu, căndi asi începutii 
a să strănge satii la Bujoreanca, şi am însemnatu ca, s[ă] vede[ţi) 
că puteam să o facii satu seliște noao,—ca cine va, ceti, să o 
ncredinţezle] că s'aii strănsti, noi apoi după răzmiţa suitu doro 
(2); şi, căndii am scris eii, erea leatu 833, Aprilie] 8. 

XXVII. 

Biserica din Țigănești (Teleorman). 

Pe o cruce: „leuna, Tamieu“; e. 1700. 

In zilele Mării Sale Alicsandru Costandin Moruzi Vo[e]vod 
Ja leat 1793, Septem[vrie] dnă 28. 

2. Pe un Octoih de losif de Argeș: 

Acastă sfăntă și dumnezeiască carte ce să numeşte Ohtoihii 
sati dăruitii de mine, cel mult păcătos, mai jos iscălitul bise- 
rici satului Țigănești, sut Teleorman, unde să prăznueşte 
hramul Cuviosi Paraschevi; preot Alecse, 1847. 

NXIX. 

Biserica din Brebu. 
[v. &. Mandrea, JMănăstirea Brebu, București, 1902.] 

1. La intrare: 

Întru slava Sfintei 'Treimei: Tată], Fiul Dluhul Sfinti], un 
D[ujm[nelzleii], și întru cinstea pomeniri mai marilor Voevoz 
Mihail şi Gavriil, sau zidit din temelie această sfăntă şi 
d|u]m(nejzeiască mănăstire] de bine-credin&osul răposat întru 
fericire Dlojm[nul] Matei-Vodă Basarab, la anul 7458 [1650], 
in zilele oblăduiri sale, sati infrumsețat şi sau înzestrat 
cu moşii şi, dup[ă] vrem[i] învechindu-să, acum în zilele 
bine-credintosului nostru D[ojm(n] Gheorghie Dimitrie Bi- 
bescul Vvd., păstorind biserica Preaosfinţiea Sa părintele 

121. 

122. 

123, 

124. 

Mitropolit chir Neofit, sai tencuit biserica si sati zu- - p , Ș
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grăvit pestle] tot, cum şi casele domneşt[i), cu curtea lor 

de prin înprejur, şi clopotniţa, de cuviosul arhimandrit chir 

Theodor Cernicanul, înfrumseţăndu-se cu sfinte] vase de argint 

Şi cu odăjdii, aflăndu-să egumen la această mănăstire la 

anul 1843, Avgust în 15. 

2. La catapiteazmă: 

Acastă tămplă făcutu-s'aii de iznoavă de înpreună cu icoa- 

nele acele înpărăteşti de cuviosul Isihie ieromonahul, năs- 

tavnicul acestui schit, cănd aă priaînnoit Cuvioşia Sa acest 

lăcaşu, la leat 1834, Octomvrie 17. 

3. Lao HE Rh XA BA BAPOREpHO HI BATOUECTARO HI NBaRoc- 

aatte Îw Alaren RhenpaBh AMACTIEIO BED MAUAAHHRI H BOERCAA 

Ph FENAADR Răcea BEMAA CVPpOBAANINEROA KSnuo ch cSupS:tunut er 

MO PeKAA Gară pERHOCTIIIO ERAPERHORAR BAPOHBROAEIEA VILĂ H ch 

MCerkunentieM CHă N CREPRUIEHTEA ECE CEPE H XHROTROPENArE AXA En3- 

ARHPHSTH CEH CTHIH EhUsCTHIH n SECTEENHIN YpaM Kb CARS n NoyY- 

RAAS IE Eh "TBOHUH CAARHANII Eh AABORARUIOAS HAM AHBOT Hi 

AM XANIE i RCA BEMARHTA CKOHX BAFt, Ad OUMAEHh RSAET (2) Bi HEH NOAATH 

HAM Hi HECHOE CROE UpCTEO H Rh UECTH MAMAT ECEXUHCTHU Btenat'r- 

HH CROHX carS usrugu UHHOHAWAAN HA apYicrparura dluganaa uH 

Takpunaa n Ospinaa n Paanaa n &ncky EECNABTHBHHĂ CHA, &h AHH 

MOErO WT EA AAHHACE AH PIICACTRĂ, WT IBABANO HAUIEA II WT RA HAM 

AADORAHRAA HAMEHIA BB3ABHLO A WP CAMAAA WCHORARIA, N Hdd ca 

3HAATH CA MCUA HN. K3 AH., Bh ART z3pHH, npH nptoat irSmentk kvp 

Baciaie MoHak; HenpaRuuk XSnan Alorom kan. ni Snan Aronie Iloe. 

Adecă: 

lată că eii, întru Hristos Dumnezeii bine-credineiosul și bine-cinsti- 

torul şi pravoslavnicul lo Matei Basarab din mila lui Dumnezei 

stăpînitor şi Voevod și Domn a toată "Țara-Romănească, împreună cu 
soția mea, Doamna Elena, cu rîvnă am rivnit, cu bunăvoința Tatălui 

şi eu ajutorul Fiului și cu săvîrşirea Sfîntului și de viață făcăto- 

rului Duh am ridieat acest atot-einstit și dumnezeiesc hram întru 

slava şi lauda celui în Troiță slăvit Dumnezei, care mi-a dat 
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viață şi suflare şi toate păminteștile sale bunătăţi, ca, prin rugă- 
eiunile din ea să se înduplece a ni da nouă împărăţia sa cerească, şi 
întru cinstea şi pomenirea atot einstiţilor celor fără de trupuri 
ale sale slugi, cei patru stăpînitori de rînduri ostășești, arhistratigul 
Mihail şi Gavril şi Ozriil şi Rafail, și a tuturor celor fără de tru- 
puri puteri, în zilele celei de Dumnezeii mie dăruite Domni, şi din 
dreapta şi dela Dumnezeii dăruită avere a noastră, am ridicat din 
temelie şi s'a, început de zidit în luna lui Iunie 27 dezile, în anul 

„1158 (1650), supt cel d'intăiti egumen, chir Vasilie monahul ; isprav- 
nic jupan Mogoș Căpitan şi jupan Antonie Postelnie. 

4. Clopot de la Antonie-Vodă, din 1663. . 

XXX. 

Biserica 'din Văcăreştii-de-Răstoacă. 

[V. Floarea Darurilor, |, n-le 1 și 2.) 

1. De-asupra intrării: 

Întru slava prea-puternicului Dumnezei cel în Troiță 
proslăvit și de noi pravoslavnicii creştini un Dumnezeii de 
o fiinţă mărturisit, acest sfănt dumnezeesciă lăcaş întru cope- 
rămăntul prea-sfintei de Dumnezeii Născătoare sai afierosit 
de robul lui Dumnezei Costandin Nenciulescul biv Vel Pitar 
en & sa cheltuială, din temelie zidită: facă-i Domnul împăr- 
tăşire desăvărşit ca în veci să fie pomenit ; priimeşte, Doja.|mne, 
ale tale dintru ale tale, că să cuvine în veci mărire înpă- 
răţii tale; prea-înnălţatul nostru Domn Mihail Costandin Sujul 
Vloejvlo]ă domnind, cu al Înnălţimei Sale blăndeţe ţara, 
[ajtasta, în pace oblăduind, în cursul anilor cu leat 1784 sai 
început şi iarăş într'acestii an de zil[e) saă isprăvită. 

V. asupra lui Nenciulescu vol. VIII din Studii și doc. p. Lux. 

2. Pe Cazania din 1795: 

Să, să ştii că, leat 1819, Iulie, sati meremetisit sfăntă, biserică, 
din satul Văcăreştii ot Răstoacă, ce-i zic Şi Pitar, şi sai în- 

127. 

128;
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vălit de iznov cu şăndrilă de prad, cu toată cheltuiala dum- 

(nealui biv Vel Căminar Filip, stăpîn moşii; asemenea s'aii 

tăcut şi crama viei de acii, i gard curții caselor boereşti, cu 

porţile dinpreună, tot într'acest următor an,— purtător de grijlă] 

şi ostenitor fiind ei cel mai jos..., cum şi livadea de meri 

i peri de la, portița, sati altoit tot într'acest anu, i hăleşteii 

saii săpat şi sai făcut cu toate ale lui. 

Steri podpitar, poljeovnic]. 

Să, să ştii că la leat 1813, Septlem)y(rie] 8, sati isprăvit tot 

lucru mori ot Pitar, şi sai pornit pe pilda făcută din temeliie 

şi de iznov; asemenea tot într'acest an, Dechemvrie 4, s'aii 

sădit și viia și livedea de pruni, săvărşindu cu toată gătirea 
lor, cu toată cheltuiala dumlisallu biv Vel Sluger Filip Lenș, 

stăpăn moșiei, purtător de grijlă] şi ostenitor fiind eu cel iscălit : 

Steri podpitar căpitan. 

Cetit-am şi eu pe această sfăntă şi dumnezeiască Cazanie 

la anul de la] H|ristojs 1835, Septfemvrile 3. Mihalache 

Gărdorescu biv Vel Sluger, brat Filip Lenj biv Vel Postfelnic] 

Şi epistat al Agii. 

Să [să] ştie că am scris ei, robu lui Dumnezei popa Preda, 

cănd am slujit la biserica, din satu Pitar, la leat 1833, Marte 

3: degetele mele vor putrezi, şi cine va citi va pomeni: 

«Dumnezeu să-l pomenească». 

Filip Lenş, născut dintr'un tată străin și o femeie din țară P d Ş tară, 
ce a fost şi mama lui Mahalachi Gărdoreseu, ajuns cu timpul 
Vel Sluger, era numai Căminar la această dată; el ajunse apoi 

_Sluger, Cămăraş-Mare, Postelnie şi Agă. V. Hurmuzaki, X, tabla. 

3. Antologhion din 1766. 
4. Penticostariă, din 1293. 

5. Pe o Evanghelie din 1760: 

Atastă sfăntă, evanghelie iaste cumpărată de mine, robul 

lui Dumnezeii Costandin biv 3-ti Logţojf[ăt] şi dată la, sfăntă
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biserică, de la Văcăreştii după Răstoacă ot sud Dăm(boviţa], 

ce este moşie...; cumpărată de mine, Mart 17, 1764. 

E poate de la tatăl lui Alecu Nenciulescu. 

6. Triod din 1800. 

1. Octoih al lui Filaret Arhimandritul. 

XXAI. 

Biserica din Potlogi. 

[V. ibid] 

De-asupra intrării: 130, 

Acastă sv[ăjntă, şi dumnezeiască, besearică iaste zidită şi 

innălțată den temelie pănă în săvărşitul ei de robul lui D[ujm- 
njeJzeii Costandin Brăncoveanul V[e]l Spătar, întru slava. Dom- 
nului nostru I[sus H[ristojs cel în Troiță slăvit şi'ntru cinstea 
lui Vfe]! M[ulenic] Dimitrie, pentru a sa veaenică pomenire 
şi a părinţilor ; carea, se-aii început şi se-aii şi săvărșşit în zilele 

luminatului Domn lo Șerban Cantacuzino] Blasarab| V[oevod], 

Sleptemvrie] 7192 [1683]. 

Pe acest timp Brîncoveanu era (August-Septembre 1683) unul 
din cei patru ispravnică de Scaun, cari ţinea locul lui Șerban- 
Vodă plecat la asediul Vienei (Cronica lui Radu Greceanu ed. Şt. 
Grecianu, p. 263). 

XXIII. 

Biserica din Cărpeniş. 

1. De-asupra intrării: 131. 

Acasta sfăntă şi dumnezeiască, biserică ce este ridicată 
după cum să vede de[n| temelie pănă în săvirşitu întru slava 
D[ujmn[ejzeului nostru H[risto]s cel slăvit marele m(ujkfenic) 
Dumitru ... lulie (e. 1820). 

2. Ctitori: „Oreseul C. (?) b[iv]... pole[ovnie] za... me.“, și soţia. 
Apoi „Zmaranda Oresea“,
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XXXIII. 

Biserica din Găiseni. 

[V. îbid.] 

132. 1. Pe un mormînt: 

Zodii 1 nerpa mod mâha nznoitos joy îv xp boi) pure ăz .. 

05 Aebrov rod Îljra, ebosfode, nitro... 

După cam se vede, inscripţia nu e cu putinţă de tradus. 

133. 2. La mijloc: 

Suptu acastă piatră să odihneşte ... răposatul Pandeli fiul 
Mili den Trastana (?), în zilele luminatul[ui] Domnul Costandin 
Blrăncoveanu] Voevod; Fle. (sic) 29, leat 7205 [1696-7). 

134. 38. Pe un mormînt la stînga: 

Ilpkeran ce pass Boio XSnann Apnriu B|opnukn], tn... Anu Iw 

SIaeăanApS Eloe]e[ola,; npkeranu c[e] mua tonic ku, Ru akr zar. [=a 

răposat robul lui Dumnezeu jupan Drăghici Vornic, în zilele 

lui lo Alexandru Voevod; a răposat în luna lui Iunie 28, 

în anul 7080, 1572). 

135. 4. Pe altul: 

Ilprkeratui ce pas Bit KSnian Girpoc Reanikn Han ch San A parnun 

Eh, BE AHH pRKOUI £0, Rh MCUA WRTOMEPIE, Rh ART z3H4. [=a, 

răposat robul lui Dumnezei jupan Stroe Marele-Ban, fiul 

lui jupan Drăghici Vornicul, în zilele răscoalei sale, în luna 

lui Octomvrie 15, în anul 7054, 1542,] 

Avem deci în această biserică de la Găiseni mormîntul lui „Stroe 

Pribeagul“, fost Mare-Ban, prin urmare, şi fii al puternicului 

boier Drăghici, care în vremea lui Vlad-Vodă din 1531, ca și în 

vremea lui Radu Paisie, în 1535, iscălia în fruntea atitor alţi 
boieri în funcţie saii numai după Banul-cel-Mare, de şi era un 
mazil (v. serisoră ale lui în I. Bogdan, Relaţiile Țării- Româneşti 
cu Brașovul și Ungaria, pp. 300-1). Stroe se răseulă: veni cu Domn 

noii, Laiotă, și eu ostaşi de peste munte, birui, luă ţara în August 

şi fu ucis, peste două luni, în lupta de la Fintîna-Țiganului, în 
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aceste părți ale Dîmboviţei, de unde i sa adus trupul de s'a în- 
gropat la biserica din Găiseni, a neamului săi. Lupta sa dat 
însă la 15 Octombre 1544. V. n” 9. Cf. mărturisirea luptei în 
actul din Arch. istorică, I!, p. 69 şi Studii și doc, VII, p. 456, 
n” 6. V. și Jlie Nicolescu, în Literatură și artă română, pe 1904. 

Care e legătura, dintre Stroe și Drăghici cel mort în 1570, no 
putem spune. 

5. Pe alt mormînt: 

-lpkeraiu ce... BNTOp..., Rh AHH BAroucCTHRAre Îw MasăanAp$ 

B[oclelo, Bi Akr sân... HU nphbevazn cs Leauke Bi aula avr. 3i, 
en nea. [=a, răposat în zilele bine-cinstitorului Io Alexandru 
Voevod în anul 708—... Și a răposat Ivaşcu în luna lui 
August 17, într'o Duminecă.] | 

Data. precisă e 1578, după ziua săptămînii. 

-6. Pe un mormînt în 'marginea dreaptă: 

“prkeraan' ce PaBa BX ASnanniă ÎINKA Ri ARH EArucTugAro Iw 

Mkror Beesoa n... [=a răposat roaba lui Dumnezeă, jupă- 
neasa, Anca, în zilele bine-cinstitoruluj lo Neagoe Voevod şi..] 

1. Pe altul: | 

3 IlpkeraRn ce path” Bo Snann Bunruax, mumă ovule 3 AH... 

Gemaie ei, kpS|r] canus v, kpu[r] asnn [=a, răposat robul lui Dum- 
mnezei jupan Vintilă, în luna, lui Iunie, în 7 zile.... temelia 
15, crugul soarelui 3, crugul lunii—.] 

.8. Pe altul: 

[Ilprkeragn ce pan B10] KSnan... EHEArO, &h Ata MA..., Se MAlte]..., 

KpSr canu$..., KpSr ASun... Ba... [=—a răposat robul lui Dum- 

nezeii în luna lui Maiti sai i Mari, temelia—, crugul soarelui—, 

crugul lunii—, anul—.] 

9. Pe alt mormiînt: 

Ilpcrakn ce pag Bi XSnan Grpor Branknn Ban, Kpaasckin, &n 
AHH BAPOUCTHRATO H XpOAISRHEArE Îw —, kb MCrA WEp. [E] Anu, ata. 
KH, KpSr canuS KA, KpSr. AS. ro Sur. |=a răposat robul lui 

8136. Vol. XV. a - 4 

136. 

187, 

138. 

139, 

140.
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142. 

143. 

144. 
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Dumnezei Stroe Marele-Ban de Craiova, în zilele bine-cin- 

stitorului şi de Hristos iubitorului Io —, în luna lui Octom- 

bre — zile, temelia 28, crugul soarelui 24, crugul lunii 3, 7053, 

1544). 
E altă piatră, eu data cea bună, a lui Stroe Pribeagul. Observ 

însă că epacta (erugul lunii) e 3 numai în 1542. 

10. Pe altul: 

Eh AHH EACOCTHEArO H XwabBHBaro... lw Ilerpauite EoeRoa, 

Ri MeuA WK. A... Babe +36. [=în zilele bine-cinstitorului şi 

de Hristos iubitorului... lo Petraşco Voevod, în luna lui 

Octombre 30, anul 7065, 1556.] 

11. Pe altul, la dreapta: 

Ilperanu ce pas Ein San BancS Ennrap, Ba Ati Iw dun 

FOEROA, H NpkeTaki CE Ma ANpIAE KS AHH, BART s3u5. (=a TĂ- 

posat robul lui Dumnezei jupan Vilsu Spătar în zilele lui 

Io Mihnea Voevod, și a răposat în luna lui Aprilie 26, anul 

7096, 1588]. 

12. Icoane din 1830, 1834, 1858. | 

13. Policandru de la egumenul Iosif [apoi Mitropolit al Mol- 

dovei] și două sfeșnice. 
14. Evanghehe legată în 1853 de Climent, episcop de Argeş. 

15. Pe un Mineiă din 1830: 

Aceste doaosprezece Mineie sănt ale părintelui Climent, egu- 

m[enul) schitului Găiseni, şi s'aii cumpărat în eg|umenia) cea 

d'intăiă, şi m'am orănduitii egumen la It. 1827 ; şi cine va ceti pă 

aceste Mineie, mă va pomeni şi pă mine, fiindcă m'am ostenit da 

am făcut multe lucruri vrednice dă pomenire, și, fiind şi pa- 

triot de la mănțăjstirea, Spita[lullui Sfăntul[uji Panteleimon, unde 

este acesti schit închinat; 1834, Dech. 11. Climent iermo[nah. 

16. Pe cel de August: 

Aceste Mineie sănt cumpărate de mine supt-iscălitu, cu 

bani din simpriia mea, iar nu cu bani din rezervă, şi cel ce 

va fi, mă va pomeni; şi am scris aici la, doaozeci şi doi de 
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ani ai egumenii mele: la leat 827 m'am orănduit egumen, 
și aici am scris la leat 848, Iulie 3î. Climent arh(ijm[andritul). 

1. Pe un Chiriacodromion din 1801: 

Acest tălc al Evangheliei este al sfințlitului] părintele şi arhi- 
mandritu Climent, năstavnicu sfăntului schit Găiseni; şi am 
scris eii Loglojflă]t Theodorache, cănd mă aflam log[ofăt] la 
acestă sfăntă, mănăstire; Mai 18, 1. 1834. 

XăĂXIV. 

Biserica din Căscioare. 

[V. Floarea Darurilor, |, p. 114 și urm.] 

1. La intrare: 

Ilapă rod fiţovuăvav xp |lapb:viov and “Asov “9pos zh p.ovaari ut 
+mpioo Ilovroxpătopos, Nui nu (sic). A. 4753, cu ajutorul lui Dum- 
nezeii saii învrednicit părintelui egumenul un chir Parthenie, 
de au rădicat uşa și fereştile de piatră, şi clopotniţa din te- 
melie, cu osteneala Sfinţii Sale; Iunie 1, 7261, 1753. Enache. 

2. Chipuri de ctitori: Grigore Voevod [Ghica], Ivaşeo Vornic. 

3. Pe un mormiînt: 

Suptu această piatră odihnescu-să robii lui Dumnezei jupan 
Matei Pit. Cărpianişanul, ficiorul, jupan Muşat Cluc. Balotescu, 
i jupaniţa Dumitra, ctitorii sfăntei monostiri; şi s'aiă pristăvit 
dumnealui în zilele] Mării Sa[le] Domn[ul] Io Nicolae Voevoa, 
în Domnia, a doo, în luna lui lunie 10, leat 7230, i jupăniț[a] 
dumnealui răposănd în luna Mart 25, căndu era vălatu 7227 
[1719]. 

4. Pe altul: 

Ipkcerann ca pas BX XSnan8 PaASan, Aa IAIE KH A, Bi AkTo 

+3N5, Bh AHH Îw PaaSan Bonkoaa. [=a răposat robul lui Dum- 

nezei jupan Radul, în luna lulie.28 de zile, în anul 7053, 

1545, în zilele lui Io Radul Voevod]. 

145. 

146. 

147. 

148. 
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149. 5. Ilpkeratu ca ps$ Bit xSnaua Hkroc Groaniks, Ma AEKEM)EŞH, 

kb K AHH, sri. |=a răposat robul lui Dumnezeii jupan Neagoe 

Stolnic, în luna lui Decembre în 20 de zile, 7013 [1504]. 

6. Mormînt din 1829 al arhimandritului Sevastos. 

150. 7. Pealtul: 

- Supt piatra, ce învăleşte acest jalnic trist mormânt, 

Aici zace, odihneşte ţărna şi al meii pămint.:: 

i Grigore al meii nume, 

| Zădăricean sănt născut. 
Datorii eu soţiale, ca un om, cît am trăit, 

Fost-am şi et cînd în lume,—dar ca umbra m'am trecut,— 

Ca creștin bun de credinţă după, legi am. împlinit; 

Dar, ca om slab iarăş, multe poate ca să fi uitat: 

Ciţi citiţi aceste scrise, vă rog, fii de voi ertat. 

Anul 1838, Marte 16. | | 

XXXV. 

Brăila. 

A. Biserica Sf. Spiridon. 

154. 1. Pe o icoană: 

Acestă, sfăntă icoană sait făcut cu cheltuiala ... Istrati, Stă- 

mati, Dimitriu; 1842, Octomvri; Gheorghi zugrav. 

152. 2. Peo Boanghelie: 

Marfatos Kodatine ragăpynoc, "loans Ligaen srâ)wxos, Kovy- 

orovmivos Tonhrtivos  psăshurtiprs, loiwmne Lpnropioo [laznaăd- 

novac, Nachp, Bewiyâpr(ns ăfowăros rod xpurnpiov, Xrezavos Aoir- 

Ctoxos Barăyos râv drpbday. 

Toiro TOrmpa, X pro, 

Tây sripovy 90b zastobţ, E, 

"Io Epada zobzwâc, 

Asta: adrobe eduevâc 
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„Ka marăratov îs. | 

Xrăs dpias 305 unvis. 

Kovoravrivos Kahstpărrie pedednztzepne. . 
orijptoy Eros quh6', pebpov, ac, 'lunpatha. [==Matei Colţachi pă- 

harnic, loan Zevcari Stolnic, Constantin Topliceanu Medel- 
nicer, loan Grigore Papadopulo, Naum Vechilharţi, advo- 
cat al tribunalului, Ștefan Doicescu vătat de aprozi. 

Această lucrare, Hristoase, plăsmuitor al stihurilor tale, 
am scris-o cu dor. Primește-le cu bunăvoință, și ne stră- 
mută la, sfintele-ţi lăcaşuri. Constantin Calistrat, Medelnicer ; 
anul Mintuirii 1832, Fevruarie 1, Brăila.) 

3. Molitvenic bogat din 1835, 25 Lunie. 
„4. Ceaslov mare bogat, Buzăi, 1837 („supt direxia dumnealui 
Vasilie Manole“); 

5. Molituenic bogat din Neamţ, 1848. 
7 

B. Biserica Sf. Nicolae. 

1. Pe o icoană: 

Acastă s[făntă| icoană sai făcut cu cheltuiala d. Pita- 
rului Pană Ştefan, şi sau fierosăt s[fintei] biserici a, S[făntu- 
lui] Nicolai din oraşu Brăila, spre veşnica pomenire; 839, 
Mai 10. 

2. Pe alta: 

Atastă. sflăntă) icoană sai zugrăvit cu cheltuiala d. chir 
Poli... spre veşnica pomenire; 18..., Fev. 11. 

3. Biseriea clădită în 1835-7, și, după focul din 6 Octombre 
1859, făcută din not. 

XXĂVI. 

| Biserica din Mecin. 

4. Pe un Triod din 1734: 

Sfirşitu şi lui Dumnezeii mărirea, saă laudă, —cum vrei vrea 
a zice. : 

153. 

154. 

155, 
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2. Pe o Cazanie din Moscova, 1759, însemnare că a fost dată 
de protoiereul Chiril] din Cotelă, şi de popa Velieueici, fiul aenuită, 

WEpkoRHIH anocrean 9 Alaunnn. Iscăleşte popa Chiril], în 12 
April 1850. 

3. Triod rusese din 1813. Dăruit în 1851. 

4. Penticostariii din 1834, Moldova. 

5. Octoih din 1836 de la Neamt. 

6. Pe o Psaltire de la Neamţ din 1836: 

În numele Tatălui și Fiului şi Sfântului Duh; amin. Hristu 

Joanu scris. 

1. Pe Mineie din Neamţ: 

Aceste doai Minei s'aii cumpărat de cătră dumnealor Stanti 

Bădilaşii, Tudoră sini Dimitru Savastisii, Tanase Savastis, 

spre a îi in besărica de a pururea, spre veşnică pomenire; 

1838, Avlguslt 12. 

Acestea Minei sai cumpărat de cătră Ivană Baciă cu 

Tuduraşcu Păvălaşii, spre a fi în besărică de a pururea, spre 

vecinică pomenire; 1838, Av|gulst 12. 

Acastă carte s'ati luoatiu de cătră dum(nea|loră moşiii Manoli 

Gherghișanu, Gherghina, Stoica Nenciii, Stoian, Dinu Stoiană, 

pentru de a fi în besărică la Mecinii de a pururea, spre 

veşnica, pomenire; 1838, Avgiuslt 21. 

Satii Gărlicii. Aceste doaă Minei, Martie şi Aprilie, sau 

cumpăratii de cătră dum[neajlorii Petcu Matalăi, Stanii Riţoiiă, 

Gheorghie Cazaci, Flore Buf|u], loanciti Prună, Neagulu Cim- 

poeşulii, spre a fi în besearică de a pururea, spre veşnică 

pomenire, în Mecină; 1838, Avgluslt 15. 

Aceste docă Minei, lulie şi Avgustii, sati cumpărati de cătră 

dum[nealorii Costandin - Tudurachi, Gheorghiţi 'Tudurachi, 

spre a fi în besărică de apururea, spre veşnică pomenire. 

Şi Tudori Trifu; 1838, Avg|usit 12. 

Aceste Minei s'aii cumpăratii de cătră moşii Mitiul ot Gar- 

 



BISERICA DIN MECIN - 55 
  

van[a], Gherghe şi alţii, de a fi în besărică de a pururea, 

spre veşnică pomenire; 1838, Av[guslt 12. 

8. Triod din Neamţ, 1847. 

9. Mineie ale lui Șaguna. 
10. [vanghelie rusească, dăruită de Druma Vărbanuvii; 1850, 13 

Februar. 

11. Tipic din 1854, cu însemnare bulgărească, că este al bise- 

rici din „Macini“. 

12. Evanghelie bulgărească din Constantinopol, 1858. 

13. Mineii, rusesc pe August; 1851, 18 lanuar, dat de „Gheţu 

Cociuviei, Petru Mihuiloviei“. 

14. Pe un Octoih basarabean din 1862: 157, 

Acastă carte este s. m. Cocoșului.



  

II. 

BISERICILE DIN CARACĂL ŞI CRAIOVA. 

 



XXXVI. 

Caracăl. 

A. Biserica Tuturor Sfinţilor. 

De-asupra ușii: 

Cu vrearea Tatălui şi a Fiului şi a Sfăntului Duh, această. 

sfăntă şi dumnezeiască besearecă, ce se prăznuiaşte hramul 

Tutulor Sfiţelori, dinti temelie zădită de dumnealui Postel- 

nicu Stoica Boruzescu, iară coperişu şi zugrăvitul după cum 

să vede inpodobită, cu osteneala şi cheltuiala dumnealorii 

acestorii mai la vale scrişi: Medelniciarii Constantini Gre- 

ceanu, Nicola Băcan, Constantinti Bogasăiaru, Radu Cojocariu 

Găleşeanu, mai ajutorindi şi dumnealorii cei mai jos scrişi 

cu ce saii milostivit: Nedejljlcu Băcanu, Chirea închinătoriu, 

Gheorghie Boltaşu, Stoiani Boiangiu, Toma Cizmariu, Du- 

mitru Băcani. Și la leat 1818, lulie 20, s'aii început de zăditi, 

şi sau isprăvitu în Septemvri, iar, de zugrăvitii, sai început 

leat 1859, Mai 9, şi sati isprăvit Noemvrie 17, leat 1820, în 

zilele lui loan Alexandru Nicolae Suţu Voivodii. 

B. Biserica Sf. Apostoli. 

Chipuri de ctitori: „Dumitru Părșcoveanu, Marin Tărnoveanu, 

Petra, fica preutului Teodor, care ati fost zidit, şi pă urmă acești 

fii aă săi“. 

C. Biserica Sf. Gheorghe. 

De-asupra intrării: 

Cu ajutoru Sfintei Troiţe ziditu-sau acastă sfăntă beserică, 

cu numele Sfinţilor Voevozi Mihail i Gavril şi mucenicul Gheor- 

158, 

159. 
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ghie, făcănd inceput Barhu săn Pred|a]; s'ati apucat înpreun[ă] 
şi Enachie boltașu i Peiu băcanu i Mihaiti Coiciu i dumnea- 
lui Cliuceriu Costache Greceanu i Stoian Boiangiu i Gheorghie 
Otincală i Vasilie Curuia i Stan sin Barbu i Nicolae Cocea 
i Ecu Tabacu i erei Ivan i Marila], în zilele prea-luminatului 
Domn lo loan Gheorghie Caraga Voevod, și arhipăstor Nec- 
tarie, şi eplilscup Rămnicului chir Galaction, săvărşindu-o şi 
înfrumuseţindu-o cu zugrăveală, precum să vede, la leat 1817. 

Barbul sin Preda pare a fi Craioveseul, al doilea Ban Barbu. 

Pe lature: 

” Craiovean, Bencea, Braşoveanu, Ivanta Cojocari, Pavele 
Sepunar, i Stăvărache Cojocar i Radu Zaharagiu i Stoian 
Sopunari. 

XXAVIII. 

„Craiova. 

A. Biserica Sf. Gheorghe-Noă. 

De-asupra intrării: 

„Această sfăntă şi . dumnezeiască. băsearecă, care să prăz- 
nuiaște hramul Intrarea în besearecă a preastlin)tei de D|ujm- 
nezeu Născătoare. şi a sf[ă)ntului marelui Mucenic Gheor- 
ghe, iaste zidită din temeliia ei şi împodobită cu toate: ceale 
ce să văd cu chieltuială şi osteneala, dumnealui jupan Milco 
Stoenescul, biv staroste,. împreună cu jupaniţa dum. Ilinca, 
din început pănă la săvărşit, avănd ajutor şi pe nepotul dum., 
chir Hagi Stoenescu, în zilele prea- -luminatului şi bunului 
creştin Domn Io Constandin Mihai Racoviţlă| Voevod, cu bla- 
gosloveniia iubitoriului de Dumnezeti chir Grigorie, episcopul 
Răimnicului; şi S'aii săvărșit la anii 7263 (1754-5]. . 

V., pentru această biserică, Studii și doc., VIII, p. 4 m” ÎI]. 
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B. Biserica SI. Spiridon. 

De-asupra intrării: 

Cu ajutoriul sflinjtei şi de vieaţă făcătorei 'Troiţă ac[a astă 
st[ă |ntă şi dumnezeiască, besearică, unde să prăznuiaşte hramul 
erarşilur: arhiereii Nicolae şi sfțăntul părintele Spiridon făcă- 
toriul de minuni, iaste zidită din temelie cu toată cheltuiala 
de robul lui D(ujmnăzăt jupan Fota Vlădăianul biv Vel Clucear, 
sin Conda biv Vel Căplitan]) [și al] jupaniţei Ilinca. Vlădăianca, 
fată jupan Radu Brailoiul biv Vel [Vătaf] Zaprozii, că să fie veat- 
nică pomenire dumnealor şi părinţilor, şi a, totii neamul, făcăn- 
du-să în zilele prea-luminatului D[ojmnii Io Costandin Nicolae 
Voevod şi cu blagoslovenia Presfinţiei sale părintelui episcop 
chiră Grigorie, a, Noului Severin, fiind ispravnic diacon Opre; 
leat 7266, 1758. 

V. art. miei despre Craiova în „Convorbirile literare“ pe 1907, 
n-le l: şi 2. 

C. Biserica Așu. - 

De-asupra intrării: 

Această, dumnezeiască, heserică, la care să prăznueşte 
hramu învierii lui H[ristojs Dumnezeii, şi hramu sfinţilor 
părinţ, Ioachim şi Ana, şi hramu sfăntului m[ultinec Hara- 
lambie, prinăă osteneala şi chieltuiala dumnealui Polconicu 
Aşu sin Trăjian ot Vrede (?), i cocona dum. Florica, i cu f 
săi, căţi bine -au voit leat; de la H[ristols 1802. 

D. Biserica Hagi lenș. 

De-asupra intrării: 

Cu ajutoriul sfintei și de viaţă făcătoarei Troiţ a|tajstă stțănţtă, 
beserică. ce se numește Tărgul de afar[ă], unde să prăznueşte 
şi să cinstește hramu Tuturor Sfinţilor şi al șflănjtului marelui 
mucenici Panteleimon, este zidită dină temelie de dumnialui 
jupană Nicolae Cauşescu i de dumnealui. jupan loan Băcanu.. 

"162, 

163, 

164. 

 



155. 
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i de dumnialui jupan Mihai Cojocariu i de dumnialui jupan 

Ionii Săpunariul, avăndă ajutori şi pe alţi mahalagii, cine 

cu ce li-a dat măna de ai ajutatii,—şi alți neguţitori ispra- 

nici, care în viacă să vor pomeni, — înfrumslelțăndu-o cu 

zugrăvitul pă din afarătă (sic) şi pe dinăuntru, precum să vede, 

în zilele luminatului Domni Io Mihai Costandină Suţu] Voi- 

vod, și cu blagosloveniia Preosfinţii Sale chir epliscop] Filaret; 

săvărşit-aui-să, în zilele Preasfinţii Sale părintelui episcop Nec- 

tarie, la leat 7—, avănd ajutor pe popa Vladu i jupan Matei 

Giurca. Mănasie. 
Nectarie a fost episcop dela 1792 la 1813. 

E. Biserica Postelnicul Piru. 

1. De-asupra intrării: 

În numele sfintei şi de viaţă făcătorei Troiță acestă sfăntă 

şi dumnezeiască biserică, ce să prăznuiaşte hramul Sfinţilor 

mari arhierei: Vasălie-cel-mare, Grigorie Bolgojslov şi Ioan 

Zlataustii, dascalu lumii, făcutu-s'aii din temelii şi sai îmfrumu- 

seţatii precum să vede, de robii lui Dumnezăii Zamfir Postel- 

nicu, feciru lu jupan Iane, care să trage din orâşu Craiova, aii 

fosti 'jutori la, această sfintă bisearică şi dumnealui jupanu 

Stan, brată Zamfirui Postelnicu, și dumnealui Neagoecir (biv ?) 

Logofătu, nepotu dumnealori, şi cu toată osărdiia, sati nevoiti 

ca să aibă diujmnealor veajnică pomenire, şi cu totii neamu 

lori; sfărşindu-se în luna lui Septemvrie 14 de[n], 732. Acestă 

pisanie au dăruit-o jupan Filco; 1815. 

2. Antologhiu din 117. 

F. Biserica Sf. Ik. 

1. Inscripția nouă o arată zidită de Ilie Otetelişanu în 1751. Ea 

pomenește drept ctitori pe Maria C. Otetelişanu şi fiii. 
2. Tipic bisericesc (1851), cumpărat cu 4 sfanți în loc de 3, de 

Sava Ioanovică; notă pe scoarță, din 1853. 
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G. Biserica Sf. Treime. 

1. E, spune inscripţia nouă, zidită la 1768, înnoită la 1840, de 
Barbu Știrbei. Inscripţia de la altar, lipită acum în dreapta, tur- 
nului de la poartă, zice: 

Înti numele Tatălui Şi al Fiului şi al D[uJhului SffăJnt şi altă 
prea-sfintei Născătoarei (de| D[ujmn(ejzeii Fecorei, s'aă zidit de 
dumneaei Dumitrana St[ojiniceasa] atastă sfțănjtă biserică]. 
esa ini Stanca, Barbu, Roxanda, Mariia, Costandin, Zoia, 

. Iordache leat 1765 (1768?) 
De: vol. VIII din Studii și documente asupra Dumitranei Știrbei 
şi asupra bisericii. 

2. Pe un mormînt, în dreapta bisericii: 

Supt mine să odihnesc 

Cei ce mai jos se numesc, — 

. Bărbat cu a sa soție, 

Ce ati fost în căsnicie 

În viaţă îndelungată, 

Cu slavă încununată, 

Avănd şi copii prea buni 

Vrednici de orice cununi, — 
Dimitrie Bibescu Marele- Vornic, născut la anul 1759, Av- 

glust] 6, şi pristăvit la anul 1831, Sept. 23; Ecaterina Bibescu, 
Vor[niceasa|, născută Văcăreasca, la anul 1777, şi pristăvită, la 
1842, Mai 17. 

V.. tot în acel vol. şi Șepte biserici cu averea lor pro prie, p. 147 şi urm. 

H. Biserica Madona Dudu. 

1. Pe icoana cea mare, îmbrăcată minunat cu argint, la altar: 

Dumnealui Dumitrache Geanol biv Vel Paharnic; Hagi Pătru 
Luca, Costandin Pop, dumneaei cocoana Manda Păh., Stanca 
Hagi Pătru, Păuna Costandin Pop; anul 1763. 

Lămuriră asupra amînduror familiilor în prefața la vol. VIU 
din Studii şi documente. 

166. 

167. 

168. 

 



    

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 
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2. Pe alta: 

Argintar lonă Mihai; 1825. lie Anton (?) Ce. 

3. Sfeşnice din 1843. 

4. Pe o piatră de mormînt se pomeneşte: Grigore Grigorievici 

Engelhart, mort la 6 lunie 1829 din rănile pe care le-a primit 

la asaltul Rahovei, la 27 Maiii, în vrîstă de 23 de ani. 

'5. Pe alta: 

Efrosina, soţia dumnalui Stămatle ) răposat, din Bucureşti; 

liatu 18144, Iulie 10. | 

Continuă alte nume, care-s şterse. 

6. Și piatra altui ofiţer rus, mort la 13 Septembre 1833. 

7. Pe un procovăţi: 

Kopiâxos Iloor.; 1764. 

8. Pe Evanghehe: 

Aceasta sfță)nta Evanchelie: esti fericata de la zlujpun Gher- 

ghe Nfoca, la piserica hramu. Maica Pretiijsta la D[udu]) ot 

Craghiova: se fi pomeniri; 1764. 

|. Biserica Sfîntul Nicolae Brândușul. 

Chipurile etitorilor: Zinea Măinescu, cu fiul ei, Petre, Sofia 

Moineseu cu Mihail (fiii). Inscripţia spune că biserica a fost repa- 

rată în 1855. 

J.. Biserica Sfintul Nicolae din Dorobănţie. 

Pe un Mineii al lui Chesarie, pe Decembre: 

„Acest Mineiti a lunei Dechemvre este dat la sfinta biserică 

ce este hram Sfintul Nicolae, din Dorobănţie, şi legat tot întrun 

loc .cu luna lui Ghenare. Popa Novac, Dechemvrie 21, 17—.
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F. Bisevica Obedeanu. 

1. La intrare: 

Cu ajutorul sfți!ntei şi de viaţă, făcătoarei Troiță, acastă, sfintă, 
mlăJnăstire, unde se prăznueşte hramul Bunei Vestiri a prea- 
silinltei Născătoarei de Dumnezăt şi pururea-fecioarei Mariei 
şi a Sfinţilor Împărați Costandin şi Elena, este zidită din 
temelia şi cu toată chieltuiala dumnealui jJupăn Costandin 
Obedeanul Vel Stol[nilci, fiul dumnealui răposatului Pătru Obe- 
deanul biv Vel Sard[ar] și a, jiapănesei) dumnului Stancăi Obe- 
deancăi, şi înfrumsejînd, căt pe din lăuntru şi pe din afară, pre- 
cum să veade, ca să fie pomeană în veaci dumnealor, şi părinţi- 
lor, şi a tot neamul dumnealor ; făcăndu-o în zilel[e] luminatului 
Domn lo Grigorie Ghica, începăndu-slă) de la luna Mai zil|e) 
3, la anul de la Zidirea Lumii 7256, iar de la Hristos 1748. . 

V., pentru ctitori, prefața, adesea citată, a vol. VIII din Studii 
și documente, pp. LIX-LX, 

2. Pe un mormînt: 

Aicea suptii această piatră să odihneşte oasele roabii lui 
Dumnezăii Ecaterina, soţia d. bivel Clucer loan Argetoianu; 
născută sin[t] de Stolnie Dumitrache Obedanu și dumneaei 
Stolniceasa Bălașa, şi răposată la anu 1804, luna Aprilie. 
Aceasta s'a făcut prin fiasca noastră stăruire a Pa|harnicului] 
Petrache Obedeanu. 

V. îhid., p. "x. 

3. Chipurile ctitorilor: 

„Costandin Obedeanu Vel Paharnic,. soția d., Stanca; fiu q.: 
Dumitrache Obedeanu Vel Stolnic; soţia d., Bălașa; d. loan Ar- 
getoianul Vel Crucer; soția dumisale Ecaterina, fiica Stolnicului 
Dumitrache Obedeanul; d. Petrache Obedeanu Vel Agă, fiul 
Clucerului loan Argetoianu; soția d., Elisaveta“. 

4: Pe o icoană din pronaos: 

174. 

175. 

176. 

Smaragda Brăiloiasa, soţia răposatului Logof[ăjtu Cornea, | 
Brăiloiu, care este îngropat[ă] aici, la biserica Sfintului Costantin> 

8136. Vol. XV. 
5



177. 

178. 

179. 
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834, Iulie 14. Să zice și Obedeanul; care aceste icoane a D[o|m- 

nului H(ristos] şi Maica Precista le am făcut pervazuli. 

5. Pe alt mormînt: 

Suptii atastă piatră să odihnesci oasele dum[nealui]: întru 

| H|ristojs răposatul Costandin Obedeanul biv Vel Pah(arnic), 

carele s'aii ostenit înpreună cu soţiia dumlisale] jupăneasa 

Stanca, Obledeanca] de aii făcut şi ai rădicat din temelie acest 

sfjănjtai lăcaş şi cu spital de săra&; şi ati făcut şi alte multe 

şi vrednice lucruri, palaturi şi alte zidurți] den temelie: numit 

şi cinstit foarte ati fost numele dumnealui; şi ai răposat 

așteptind Învierea Patimilor Domnului H(ristojs Aplrilie] 21, 

la 7 cas[uri] din noapltel, leat 7263 [1755). 

_6. Pe un 'Mineii din 1779, Decembre, se scrie despre eclipsa de lună 
-din 14 Decembre 1833: „erea senin înfricoșat şi vînt prea nare, 

toare stelele se vedea, iar luna nici de cum. nu se vedea, fiind 

plină, și am însemnat aici, ca să se ştie. — lie Cintăreţul“. 

G. Biserica Sfintul Nicolae din Craiovița. 

1. Chipuri de ctitori: 
Matei Belceanu, Cocoana Pitereasa și Alexie Beceanu, Oprea 

Belceanu și cocoana Bălașa. 

2. Mimeie ale lui Chesarie. 

H. Biserica Sf. loan Sevastian. 

1. Pe o Cazanie: 

Acastă dumnezeiască Cazanie iaste cumpărată de maha- 

lagiii sfintei biserici, unde se prăznueşte hramul sflăntului 

prooroc şi botezătoriului Ioan Pred[ejteci, şi a Sfintului marelui 

mucenic Dimitrie, de aice, din Craiova; care biserică iaste 

de piiatră, cu un turnu; ridicată din temelie de răposatul ctitor 

Vasilie Tălpăşanu şi cu alţii; şi s'aii dat cartea atasta hise- 

ricii pentru citanie; şi să, fie pomeniţi cei ce o ai cumpărat; 

1782, Septemvrie 10; iar [blestem].
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2. Chipurile înnoite ale ctitorilor: jupan Văsile Tălpăşanu, jupanița 
Hîrsova Tălpăşanu. 

3. Octoih din 1792. 
4. Mineiii al lui Chesarie, dăruit în 1794 de Gheorghe Logofătul. 

I. Biserica Sfântul Haralambie. 

Inscripţie nouă, pomenind întăia clădire la 1759. 180. 

]. Biserica Sfinţii Arhangheli. 

1. La intrare: 181, 

Cu ajutorul sfintei şi de viaţă făcătoari Troiţi, ziditu-sa 

această sfîntă, şi dumnezeiască biserică, unde să prăznueşte 

hramul sfinţilor şi mai marilor Voevozi Mihail şi Gavriil şi 

sfinţii 3 erarşi Vasli]lie cel Mare, Grigorie Bogosloviă şi loan 

Zlătostu, este ridicată cu toată cheltuiala. duninealui Dumitru 

Polcovnicul, Ionii Mătăsariu, Ionii Carabeti, Agi Crăciun 

Nicolcea i Gheorghe Docu, Ion Braneţu, Ion Bogasiariu, Hrista. 

Iconomu, Matei Şerban Bilţ, Ghiţlă] Pop Vasilie, Nicola Tirc[ă], 

Jachimi Cojocariu, Marco, Alexie, bechiar, Hera, Mitran, Cos- 

tandin calda[rariii] — cu cea mai mult(ă] chieltuial[ă] şi osțîjrdie 

Sati făcut 'de acest mai sus numit beserica), să fie dum- 

nialui și celoralalţ ctitori ce ati dat ajutor, ca s[ă] fie dum- 

nialor şi părinţilor şi a tot neamu pomenire în viaci. Şi acest 

dumnezeesc lucru sai făcut cu blagoslovenia Pria-Sfinţiii 

Sale părintelui iepiscop Rămnicului chir Filaret, în zilele pria- 

luminatului Domnă lo Alixandru loan Ipsilant-Vodă, — de 

sati (?) început 1785, saii săvărşit m[ejslijţa Avgust 2. 

2. Pe o Evanghelie: 182. 

Dimitri Mate; 1794. 

3, Foarte frumoase candele din secolul al XVII-lea (asemenea 

cu cele de la Cotroceni).* 

4. Pe o icoană: | . A 183, 

Corporaţia rachierilor: Hagi Cafegiu; 1848. Zugrav icoanii: 

Barbu Coşovici.



184. 

185. 

186. 

187, 

188. 

S 
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Aceste patru icoane sai făcut cu cheltuiala dumisale Pa- 

harnic Ghiţu Zisu, 1857, Septem[vrie] 2. [Zugrav :] C. Petrescu. 

| K. Biserica Sf. Mina. 

1. La întrare: 

În numele sfintei şi de viață făcătoarei Troiţe, această, 

sfintă şi dumnezeiască, biserică den Sărbie, ce să prăznueşte 

hramul.Adormirea Sfintei Născătoarei [de] D[ujmnezei, făcutu- 

sau den temelie şi se-ai înfrumusețat cu zugrăveala şi cu 

alte podoabe, ce ai trebuit, şi sai [fericit (?) pe cum să veade, 

de robii lui D[ujmnezei jupan Petru Boj, feciorul lui jupan 

Tudor Boj, care să trage den oraş den Craiovei (sic), şi dumnea- 

lui jupan Balaşă Căpitan, feciorul lui Dimitrie de la Țarigrad, 

şi cu toată osărdia saii nevoit ca sa aibă dumnealor veaci- 

nică pomenire moşilor, strămoşilor şi părinţilor dum[nealui] ; 

şi căt neam să va .trage din dum(nealu!] de acum inainte; 

sfărşindu-se în luna Iunie], leat 7238, 1731. Costandin zugrav. 

2. Pe o cruce: | 

Aceasta cruce este făcută [de] Anastasiia, Dumitru; 1826. 

- 3. Pe un potir: | | | 

Aclejstă potir iastă dati dă pomană la bisearăca din Criova, 

la juplan] Pătru Boju, dă iastă ramu ospănidă [=de asta eram 

ostenit| jupă[n] Mihai Ralion; leat 7240 [1731-2]. 

4. Pe o cruce: 

Această cruce sau făcut de refetu potcovarților]. 

L. Biserica Sfîntul Gheorghe Vechii. 

"1. La intrare: . 

Cu ajutoriul sfintei şi de viiață făcătoarii Troiță, atastă 

„sfăntă: mănăstire, unde să prăsnueşte și să cintsteşte hramu 

Stă[|ntului loanii Botezetoriul şi Sfintului marele mucenicii



CRAIOVA: BISERICA SF. GHEORGHE VECHIU __69 

Gheorghe, este zidită, dinti temelie de dumnialui jupan Ionii 
proină staroste i de dumnealor jupană Marină, jupan Coanda, 
jupan Andrei Broteşti i jupană lonă Brăiloiă Vel. Sulgeriă, 
jupanii Vladu, jupană Marină, jupan Dumitru, jupan Gri- 
gore, Hagi Costandină, jupană Crătunii, jupan Iordachie, 
jupanti Dumitru, jupanti Ion rachier, jupan Mihai, jupană 
Ionii Braneţ, jupanu lonti, jupană Manolia, Andrei Chiurc - 
baș, jupan Enache, jupan Gheorghe rachier, Alexi.becher (?)'. 

Hagi Costantin poate fi Pop din Sibiiii. Crăciun era un cunoscut 
negustor, V. Studii și doc., VIII, tabla. 

2. Pe o cruce: | | 

Acastă sfintă crucea iaste a părintelui popei Iordache ot 
S/feltii Ilie; 1796. 

Foarte frumoasă eruce de filigrană de argint, cu mărgean roșu. 

3. Pe un potir: 

Pomeneşte, Dloajmne: Ispas, Piuţo (7), Piorghi (!), lina, 
Ţono (!); 1793. | 

4. Triod din 173]. 

5. Apostol din 1774, Bucureşti. 
6. Antologhion dela 1777, București. 
î. Pe un Mineiii al lui Chesarie, pe lanuar: 

Ei popa Costandin, preutul besericei Toţi Sfinţi, ai slujiti 
la această sfăntă, biserică ce să numeşte Toţi Sfinţii 27 de 

- ani, şi ai răposatii in opt zile ale lui Ianuarie, într'o Sănbătă, 
cam în desară. Cine va ceti aaci, să zică: «Dumnezei să-l 
ierte»; 1782.—Am scris ei, Bănică, fiul lui. 

8. Pe o Evanghelie din Rîmnie, 1794: 

Acastă sfintă Evangheliie este a bisericii Sfintulu' Gheor- 
ghe Vechi şi Sfintului loană Botezătoru; am scris aici cu 
mănă de ţărină...; 843, Fevruarie 2. 

9. FEvhologhiu de la 1808. 

1 Beceriti, maitre d'hotel. 

189. 

190. 

191. 

192.
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194. 

195. 
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M. Biserica Bășica.. 

"1. Înseripţia nouă spune că biserica a fost zidită „cănd nu se ştie, 

de jupăn Voicu Jianu şi jupăn Chirca Băbeanu“. 
2. Admirabilă cruce de filigrană de aur şi frumoase paftale. 

3. Pe o cruce: „Maria Ganu“. 

Scrisoare de pe la 1680. 

4. Octoih de la Rîmnie. | 
5. Evhologhiu muntean de la 1710-20. 

6. Apostol de la 1794. 

7. Liturghii de la 1813. 

N. Bisenica Madona (ota. 

1. La intrare: | 

Cu ajutoriul pria-sfli)ntei şi de viiaţă făcătoarei Troiță, acastă 

sițănjtă beserică ce să prăznuiaşte hramul Adormiri Maici 

Dlo|mnului și a marelui mucenic Panteleimon, s'ati zidită din 

temelie, şi sai înfrumseţat dupță] cum să vede, însă prin 

ajutoriul neguţitorilor de obşte: pan Costandin Brăiloii Vel - 

Cluceri i Stoian Bacalbașa, i cu rufetul lor: Nastase Chirigiu, 

jupan Benea, Braşoveanu, jupan Ioan Globoiii, ctitori şi epi- 

tropi, i Stăvărache, jupan lovancea, jupan Sandu Cojocari, cu 

rufetul lor, i Gheorghe, jupan Mladi[n), cu rufetul, jupan Alexe, 

pan . Marin, pan Avel Hagi Teodori, jupan Pătru Cupeţ, 

popa loan Protopop Castroe (?), popa Radu duhovnic ot 

Sfeti Gheorghe, jupan Ne... Chiurcibaşi, jupan Gheorghe 

Conda, jupan Floria i Falcoian (?) Gheorghe, Petru, loan, . 

pan Mauhaţ, pan Ion Tane, Co... Andrei Antone, pan lon 

Tănasie, popa Iordache, Iconom, Hagi Nagoe, Hagi Stefan 

Dumitru, pan Draghici Peia, jupan Velico..., cu rufet[ul) 

lor, Sian Badici. 

2. Pe o icoană: 

Acestă sfăntă icoană, sai făcut cu chieltuiala isnafului 

- abagiilor, la an 1850, Maiii 29.
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3. Pe alta: , 

Acastă sfță]ntă icoană sat îmblăcat în arginti plin dum- 

nealui jupan Ghiţă Stoianescu, zăt Gluboliă], epitropii bisericii 

Oota, cu ajutoriul mai multora neguţitorii), care sa și scris 

numele în pomelnicu ctitoresc, spre veşnica pomenire; sati 

lucrat Dumitru Rafail; 1843, August 6, sai stirşit. 

4. Pe o cruce: 

frojtlopop] lonă Castrise; 1818, Dechemvrie 2. 

„0. Biserica Sfintul Nicolae Ungureni. * 

1. Inscripţia, nouă spune că sa zidit de „dumnealor Costandin 

Bechianu şi Alexie Bechianu, în anul 1774“. 
2. O foarte frumoasă cruce fără inscripție. 

XXĂIN. 

“Mănăstirea Brîncoveni. 

A. Bisesica bolniței. 

1. La intrare: 

+ Sfănta şi dumnezeiasca, besericuce atasta, carea bolniţă 

sai făcut, iaste (a|seamenea şi tocma ca ceaia dintăi mănăs- 

tire [ce] era, într'al căriia, loc acum să veade casta mare şi fru- 

moasă, și iarăş de prea-luminatui şi înnălţatul Io Costandinii 

Basarabha Voevod den temelie rădicată, făcută şi închinată 

marilor arhistratighi Mihail şi Gavriil şi alaltor tuturor în- 

gereşti ceate, la anul de la H[risto]s Domnul 1700, m[ejsli]ţa 

"Mai 20 dni. 

2. Chipuri de etitori: 

«lo Costandin Basarabii Voevod, snă Papei Pojstelnic) Brăn- 

coveană», haină neagră, mantie de brocard deaur, cingătoare, 

miînecare albe. 

«Marica Doamna»: haină albă, mantie de brocard de aur, 

margini negre.. | 

196. 

197. 

198. 
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«lo Matei Voevod»: haină de brocard aur pe negru, brii - 
rOş, minecare albe, mantie neagră, margini roşii. Ţine în 

mînă o cruce întreită, Se 
«Preda Brăncoveanu biv Vel Vornic»: păr blond lung, barbă, 

"haină albastrie, briă, margini roşii, mantie roşie. 
«Papa, Pos[telnic], snă Predei Vornicul» : ras, cu moţ de păr 

înnainte; haină verde, brii roș, mantie liliechie, blănită. 
«Danciul Vornicul, tatăl lui Matei Voevod» : haină roşie, răs- 

croieli de blană, la git, minoci verzi; barbă în două părți. 
păr lung. 

3. Inscripţie zugrăvită : 

Oy'rRepaenie ua rk HAA Ron ca cvreepan ră LPKOR CROR, IE 
Tea WcHek cn Kpokiie, 7212, 1704 [= întăreşte, Doamne, pen- 
tru cei ce aşteaptă întărire, biserica ta pe care ai întemeiat-o 
cu singele tăi curat; 7242, 1704. 

4. În altar: 

Să slă] ştie cănd ne-ai scos Pivodă din chilii afară pe toţi 
călugări; leat 4721. | | | 

Dettine sai Pivoda a fost comandantul trupelor germane din 
Oltenia, după ce cu el ai intrat Austriacii în ţară. V. Citeva ma- 
nuscripte și documente, în „An. Ac. Rom.t, XXVIII, p. 519, şi 
Giurescu Contribuţiuni la studiul cronicelor muntene, Bucureşti, 
1906, pp. 68-9. 

5. Grafite: 

Popa Hrlijsto ot Pleaven. Paisie romu[nah; 1838. Gherasim 
iermonah Sfetagoreţu; 1853, Marlie în 28. 

6. Pe disc: 

M.S.1L.L. eg|umen] B|rincoveni], leajt 7217 [1718-9]. 
E un Manasie (?), egumen de Brincoveni. 

B. Biserica cea Mare. 
1. La intrare: 

Într'acestii loc unde acum cest sfă]nt lăcaş iaste, fost-ai de 
moşi lu Matei Băsărabii Voevod şi ai Predi. Dvornic făcută
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mică bisearică, hramul dăndu-i a prea-curatei Maicii Dom- 
nului şi spăsitoriului H[ristojs adormirei; aceaia apoi Mateiu 
Voje]v[ojdă, domnind, o aiă zugrăvit, la leatul de la Zidirea Lumii 
;140 [1631-2], şi aşa aii fost pănă ce, den orănduiala lui Dum- 
nezeii, aii stătut Domnu ţări luminatul loan Costandin Băsă- 
rabi Voevod, fiiul Papei Postelnecul, fegorul Predii Vornecul, 
carele văzăndu-o aşa mică, Şi, maica sa, Stanca, Cantacuzino, 
prestăvindu-se dupre ani 44 ai văduvii sale, şi aducănd-o 
lăngă soţul ei, Papa Postelnccul aicea, de o au astrucat, sati 
indemnat, şi bisearica cea mică, bătrănă, o ai rădicat, şi acasta, 
ce acum să veade, den temelie ati zidit, făcănd-o şi înfru- 
museţănd-o dăplin mănăstire, in slava și mărirea prea-sfănt 
Și veacnic numelui lu Dumnezei, spre pomana a tot bătrăn 
neamului și spre buna pomenire a bunelor sale fapte, ince- 
păndu a o lucra într'al 11 an al Domnii lui, curănd anul de 
la Spăsenia Lumii 1699; ispravnic lucrului puind pre Radul 
Golescu Vel Comis. 

Capitolul xr.vi din Cronica lui Radu Greceanu (ed. Şt. Gre- 
cianu, pp. 92-3) lămurește asupra clădirii mănăstirii Brâncovenilor. 
Și aici se spune că bisericuța, „veche era mică foarte“, Beizadelele 
Constantin și Ștefan și Mitropolit “Teodosie pun piatră de temelie, 
la 9 Iunie 1699. Prin silințele lui Radu Golescu biserica sa mîn- 
tuit la 5 August din același an. 

2. Pe un mormînt: 

Suptu acastă marmură zace țărăna jupăncasii Stancăi Can- 
tacuzeanii, fata, lui jupan Costandin den vechiu şi înpărătescu 
rod Cantacuzino, biv. Vel Postel|nic), a Doamnii Ilincăi, featii 
bătrănului lo Șerban: Basarab Voevod, jupăneasa, lui jupan 
Papei Brăncoveanului Po[st.), fegorul lui jupan Predii Brăn- 
coveanului hiv Vel Vornic şi mumă, bl[ajgoc[ejstivului Domnu 
Io Costandin Blrăncoveanul) Basarab | Voe]vod, carea, cu mari 
blăndeaţe, cu multe milostenii și nespuse alte bunătăţi trăina, 

206.
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şi umplănd vărsta, ei de an[i) [66], den cari 44 văduvă săracă de 

soțul ei i-lati] petrecut creştineaște, sai săvărşit la anul [de] 

la Zidirea Lumii 7207 şi de la Spăsenia ei 1699, Fev[ruarie) 10, 

într'al unsprăzecealea ani al Domniei fiiului săi mai sus nu- 

meitul Io Costandin B[răncoveanul) Blasarab| Voevod, carele cu 

mare ci[nste] şi cu toate creştineștile pomeniră şi mille] aici 

la mănăstirea Brăncoveanii, unde şi însăş la moarte-i au lăsatu; 

aducănd-o lăngă soţul ei Papa, Post[elnicul] şi socru-săii Preda 

Vornic, o aii astrucatu. 

3. Pe altul, lîngă acesta: 

Aici zac oasele răposaţilor întru D[ujhul Sfăntiă fericit 

jupan Preda Vel Vornic Brăncoveanul şi ale fiiu-săii Papei 

Post[elnicul], cărora li sai întănplat perire: întăi Papei 

Post[elnicului] în zilele lui Costandin Șerban Voevod, pe 

vreame ce saii rădicat dorobanţii, călăraşii hoţeaşte asupra 

Domnu-săti şi a neamului boeresc, atuncea ai ucis pre Papa 

Postelnicu, fiind leat 7163 [1655], iară pre tată-său Preda 

Vornicul l-ati ucis Mihnea-Vodă cel Răi, în casele domneşti 

în Tărgovişte, nefiindu vinovat nimic. Și s'aii pus atastă piiatră 

de dumneaei jupăneasa Stanca Cantacuzini, care aii fostă jupă- 

neasă Papei Postealnicul, m[ekslilța Iunie; dni, leat 7176 [1668]. 

Ueiderea lui Papa Brîncoveanu în Bucureşti, din jos de Mitro- 

polie, se pomeneşte printr'o cruce care se păstrează pănă acum 

(m. vol. I din aceste Inscripţii, p. 245, n" 16). D. Virsil Drăghi- 

ceanu a găsit de curînd un fragment din inseripția de pe mo- 

mîntul lui Preda; ea cuprinde: Predii Dvornieul“ pe o frîntură, 

iar pe alta: „Dumnezei:să-l plomenească€.. Despre moartea şi în- 

groparea Stancăi se vorbeşte în eap. SLiv din Cronica lui Radu 

Greceanu (ed. Şt. Grecianu, pp. 90-1). De acolo am luat vrîsta 

ei, pe care inscripţia de pe mormiînt o lăsa în alb. Ea a murit 

la Bucureşti, „în curte la dumneaei“; alaiul de îngropare merse 

„pînă supt deal“, de unde rămășițele fură puse. în carăta care le 

duse la Brîncoveni.
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4. Afară: 

+ Supt acastă piiatră odihneşti-să oasele robului D[ujmne- 

23 Ghiorghe erei i sini ego Nicolae, şi sau pristăvită în 

luna lui Mai 23, în zilile prea-luminatului D[o|mni lo Neculae 

Petru Mavrogheni Voevod; leat 1787. 

" Adaus al numelui lui loanichie arhimandrit, din 1842. 

5. Lia zugrăveală: 

1842, August. Acastă sfăntă, măn[ăstire] dintru inceput fiind 

foarte mică, sati prefăcut de răposatul Matei-Vodă Basarab, 

şi, la llea]t 1699, răposat[ul] Costandin-Vodă Brăncovelan]u, 

pentru că sati astrucat oasele neamului Mării Sale aici, pre- 

cum în pietrile mormintelor să veade scris, sai mai mărit sf. 

bisearică, şi sati adăogat odăile den spre miază[zi) de pome- 

nitul Domn Costandin- Vodă Brăn[coveanul] Basarab, iar, la 

leat 1837, Ghenarie 11, zdrobindu-să cu totul de înfricoşatul 

cutremur, sai înnoit precum să vede prin osărdie cuviosului 

arhimandrit chir Theodosie Trapezuntios, igumenu Brăncoveni, 

spre vetnica lui pomenire și a Cuvioşii Sale; 1842, Avgust 1. 

Chipuri de ctitori: | Brîncovenii:] „Constantin, Radu sin Cos., Cos- 

tandin sin Cos., Ștefan sin Cos., Theodorie Trapezunteos, Stanca Can- 

tacozini, soță ego [= lui Papa Brîncoveanu],. Barbu sin ego Papa 
Postlelnicul) Brîncoveanul, Preda Vor[nicul) (eu căciulă), Preda 

Brîncoveanu Vel Vornic, Sin David Postelnie, soția ego Păuna 

(haine de verde și aur, copcă, blană), Marica Doamna [a lui 

Constantin- Vodă), [fetele ei:] Stanca, Ilinca, Ancuţa, Safta, Maria, 

Maria Doamna sin Costandin, David Postlelnicul], tata Predi 

Vornicului, Dantul Vornicul, tata lui Matei-Vodă“, Matei şi 
Doamna llinea. 

AL, 

Biserica din Ploieşciori (lîngă Ploieşti). 
De-asupra intrării: 

Această sfăntă, biserică sati zidit din temelie în zilele Prea- 
osfinţiei Sale părlinte)le Mitropolit Grigorie flinJd îndemnător şi 

sîrguitor d|ujm(neallui Costăndin; 1834, Mai 7. 

208. 
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| XII. 

Schitul Zamiira (Prahova). 

A. Biserica cea Mare. 

1. De-asupra intrării: 

Acest sfint și d[ujmnezeesc lăcaş este zidit din temelie cu tot 

ce să vede înprejur, prin binecuvîntarea, şi cheltuiala Prea- 

Sfinţitului arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahii dd. Nifon, 
întru slava înnălțări Mintuitorului nostru Is|us] H|risto]s şi 

a sf. ierarh Nifon, prin osteneala prea-cuviosului arhiman- 

drit Eftimie, stareţul schitului Ghighiu. Început la anul 1855 

Si săvirşit la 1857, Septemvrie 8, în al şaptelea an al aihi- 

păstorii sale. 

2. Pe un Octoih din 1239. - 

"Acastă sfăntă cartea ce să chiam[ă] Oht[olici, iaste a dum- 

neaei jupăneasii Zamfirii, şi saii cumlpărati de la oraş, de 

la popa lonichii al Brănco|venilor]; 7[2]59 [1750-1]. 

Acastă sfăntă şi dumnezeiască carte ce să chiiamă Ohtoih 

iaste ali popei Androne denii Bucureşti, oti mah[alaua] Po- 

pescu, fecorul popei Mănăilă, protlopopul| ot Bucureşti, cum- 

părată; adeverezii: leat 7241 [1732-3). | 
"Amnep6âms= zapă ris âpxoprisus Xua[piBas| | =sa închinat de 

cocoana Smaranda. a 

3. Pe un Penticostarii, din 7290: 

Gherman ierm[onajh cu tot neamu lui; 1796, Aprțilie] 5. 

4. Pe Orologhiul din 1806: 

1826, Avgust 15, am botezat Tusie (sic) Mercuri. 

1821, Ianuarie 18, Marţi, la patru ceasuri din nopte, |=10 de 

seară] aii răposatii Măriia Sa Vodă Alecsandru Suţulii Voevodiă, 

Mitropolit fiind chirio' chirii Dionisie Sevastis. 

1825, Aprilie în 7, ai răposatii erei Gheorghie protopopul, 

Marţi.
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1834, ai îngropat pă Preao-sfinţi Sa, părintili Mitropolită 
Grigorie, Duminică, lunie 24. 

Versuri tipărite la urmă: 

În ce chip soarele a privi nu poate 
Ca să lumineaze unghiurile toate, 

Ci rămîn supt umbră multe neajunse 

Supt nişte perdeale de dinsul ascunse, 

Diorthositoriul din ochi așa, treace, 
Neputînd spre toată slova să să pleace: 

Slova supt perdeana ochiului saseunde, 
Care cu vedearea nu poate pătrunde, - 

Și aşa rămîne greșala în carte, 
Căci noi oameni sîntem, de îngeri departe. 

Aşa dar ne rugăm de toţi cetitorii 

Ca să fim crezuţi noi, diorthositorii, 

Și unde am greşit, să să îndrepteaze, 
Cu Duh de blîndeate să să lumineaze 

Și să ni să crează toată osteneala, 
Carea, ai: ocolit.eît putu greșala. 

loann Ștefanoviei, paroh Bolgarsechiului, ea diorthositori. 

5. Pe Jineie din Neamt, 1809: | 215. 

Nifon (2), proigumlen] Sf. Mitro., la leat 1817, Aprilie 29. 

Nifon (?) ecllisiarh] Mitr., la leat 1819 m'am făcut, Noe|m|- 

vrie 16. 

Să, înțeleagă cel ce va ceti mai sus, cănd m'am făcut pro- 

tosinghel, cănd eclesiiarhu. 

Dacă iscălitura de la început e a se ceti „Nifon“, avem prețioase 

ştiri despre începuturile acestui arhiereii. 

6. Vieţile Sfinţilor din Neamt, 1813-6. 
7. Pe Vieţile Sfinţilor pe Lulie (1814): | „216. 

Atastă carte este a sfțin]tului schit Vovedenii. 

E vechiul schit al Zamfirei. V. nl B. | 

8. Pe volumul de Novembre (1811): - 207, 

Panait Niculescu, canonarhul sflintei] Mitropolii, ai scris la,
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anul 1845, luna Avgluslt 3. Acastă carte am cetit erei Antonii 

monahul, cari am fost la arestul sfintei Mitropolii . a. 

9. Efrem Sirul din Neamţ, 1819. 
10. Pe un Octoih din 1816: 

Aceastu Octoicu l-am dăruitu schit. Roş. 

11. Psaltiredin 1820. (Prefaţă de ctitorii tipografiei: Constantin Ca- 

racaș doftorul politiei, Răducanul Clinceanul biv Vel Stolnic, Dimi- . 

trache 'Topliceanul biv Vel Sluger). 

1821, Mai în... ati intrat Turci în Bucureşti. 

1321, Agust 6, sai tăiaiii Sava bimbaşlă], Ghincea şi Deli- 

bașa Mihale. şi cu Arnăuţlii) lor. 

12. Ovologhion din 1825. 
13. Ceasoslov Mare din. Bucureşti, 1830. 
14. Mineie din 1836 (Meletie monahul, tipograf). 
15. Pe un Penticostariă din 1841: 

Şi atastă carte sai ciştigat sfintei Mitropolit prin mine, 

cel iscălit; 1823, luli. Dionisie ecli[siarhul| Mit[ropoliei]. 

16. Mineic din 1846, Neamţ. 
17. Apostol din 1851. 

18. Liturghii din Bucureşti, 1853 (lucrate pentru Ohesarie, episcop 

de Buzăii). 
19. Molifenic din București, 1854. 
20. Triod din 1856, Bucureşti. (directorul tipografiei arh. Dionisie). 

21. Evanghelie bucureșteană din 1856. 
22. Mineie din 1862. 

23. Pe Chiriacodromion al lui Nifon Mitropolitul, 1857: 

Acest Chiriacodromiu sai hărăzit noului schit Nifon din 

jlud.] Prahova, de prea-sfinţitul arhiepiscop şi Mitropolit ală 

Ungrovalahiei dd. Nifoni. 

Pecete cu Sf. Constantin şi Elena, coroană, cirjă şi „Nifon 

Mitr|o)plolitul] Ulnlglrojv(la]h iei]: 1850€. 
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B. Biserica Cimitirului, 

1. La intrare: 

Cu vrearea Tatălui şi Fiiului şi Sfăntului D[u)hu s'au începutu 

atastă sf[ăntă şi dumneazeaiască biserica, ce este hramu Sfintii 

Troiţi, cu osteneala şi cu cheltuiala dumnei răposatii jupă- 

neasii, Zamfirii, soţiia dumnealui răposatului jupănului Manuilă 

Apostoli, în zilele răposatul Domnolui nostru lo Neculae Voi- 

vod, şi, rămănlănjdu neasfărşită de] ce mai sus numită, şi ai 

rămas ostinitori noru-sa, Smara[njda, fică răposatului Ion 

Băl[ăceanu], încă filnjdu vădjuvă] ramaslă] cu ună coconi, şi 

anume Manoilu; şi sati sfărşitii în zilel[e) Mării Sai[e] Domnului 

nostru lo Mihai Racoviţ[ă) Voivod, mesliţa] Iule 28 d:, leat 

7251 [1743]; şi ai fost popa, Ion ostinitor. 
Pentru Smaranda Bălăceanu, v. Genealogia Cantac. și Studii și 

doc., |. 

2. Pupitru de sidef din vechea zestre. 

3. Pe un Mineii de Septembre (de ale lui Chesarie). 

Sfintei biserici cu hramul Sfinte Treime, zidită aici ca să 

fie la, trebile şi slujbele sfintei biserici a satului Zamfira; şi am 

scris cel mai sus iscălit în zile a Mării Sale D[omnul)] nostru 

Gheorghe Dimitrie Bibescu Voivod şi Domnu a toată Țara, 

Rumînească, cind stăpinea părintele Isaia, egumen Bleajoiia[u] 

şi Zamfirean... Ad... ugr. 17, Ap. 4. 

4. Aier vechiu de muşamă. 

5. Pe un antimis încadrat: 

Acest dumnezeesc jertfelnic pe care să săvirşaşte dumne- 

zeiasca, cea, fără, de singe jertfă, s'a sfinţit de Preaosfinţiia Sa, 

părintele episcopul Rimnicului, dd. Calinic, la anul 1851. 

6. [Pomelnicul ctitoresc:] Nifon arhiereul, Ilie, Elena, Rusaila, 

Zanfira, Aposta, Gheorghie, Ioan Neofit arhiereu, Eftimie 

arhimandritu. 
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NLII. 

Chipuri de la mănăstirea Cremicovschi. 

(azi la Museul din Sofia.) 

De o parte, o Doamnă cu o pălărie şi rochie roşă cu romburi 

aurite (mîneci, garnite cu verde), Domn cu căciuliță, plete, rochie 

de brocard, cipică roșii, mîneci roşii. Jos,—fata, ca mamă-sa; fiul, 

— cu haine roșii şi fes. 

liprkerau ce paRa BXIIA A paranta Azi paa, Bozră; aa akrSer npke- 

anu ce pă BXh Toawp, citi Paa, RoeRa, kb Ak'Tro zâ4, AMeua aBrser. 

Adecă;: 

A răposat roaba lui Dumnezeii Drăgana, fiica, lui Radu 

Voevod; în luna lui August a răposat robul lui Dumnezei 

Teodor, fiul lui Radu Voevod, în anul 7100 [1502], luna lui 

August, 
Bănuese că eraii copii ostateci ai lui Radu, morţi în calea spre 

țară şi îngropaţi acolo. 
+ ; 

SLI. 

Inscripţiile Bistriţei oltene după dosarul reparaţiei 

începute în 1846. 

|. „Pisaniia de afară, de de-asupra uşi în amron“, ca în vol. ], 

pp. 19%-5, n* 2. | 

2. „Pisaniia din lăuntru, al 3-lea tindă, în faţa templului: 

Cu vrearea, Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu săvîrşirea 

Sfintului Duh, ziditu-s'aii atastă sfintă -besărică din temelie 

întru cinstea, Adormiri a preacuratei Născătoare de Dumne- 

zeti şi pururea Fetoari Marii, de dumnealor ctitori pan Bar- 

bul biv Vel Ban, Pirvul brat ego, Vel Dvornic, i Dantul brat 
ego, i Radul i-Preda i Mircea brat ego. Iar acum, în zilele 

prea-înnălţatului nostru Domn Alexandru Suţul Voevod sai 

zugrăvit, de iznoavă acastă sfintă biserică, fiind zugrăveala, 
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foarte veche, prin osirdiia şi cheltuala d-lui pan Grigorie 
Brincoveanu Vel Ban şi cu îndemnarea, și silinţa Sfinţii Sale 
pr: chir Theodosie arhlijm[andrit) şi igumen al aceştii sfinte] 
măn[ăstiri| Bistriţa, ca în veci să, să, pomenească, iproci. Vleat 
de la, întemeerea Lumi 7192 (sic), iar anul de la H[risto]s 
1820, 1820 [cu arabice], Iulie 30. Pisah Parthenie (?) monah, 
zugraf. loan Cosţtanjdlin] zugraf. 

3. [Vechea inscripție slavonă.:] 
Ilponsoaente| an) WTIA H nocmEiueniemh cHa H CREpBILENTEAh CTAFO 

AXA Non ce ch CTIH pan Bh Hate oirenenie Bruni gh Ann Iw H'kroe 
EEAA H PAHK EheeHi 3EMAH [Srrpogaagnekee), n krurepu : San Bap- 
6Sa Beankin Bann n IlxpaSan Akopuik n AanuSan n PaASan n S- 
nanh ÎlpeAa, n cnBpmhun ce npu nrSavkun Mape. flannn. PSka mnoro 
rpbinare AcBpoanpr, n ASamn'TpS, n Enps'ront ; Henpatn|ukn) XS- 
nai Groanh; nada ce (greșit: micace] n cmapmuln ce E aka 13KH, 
MCUA WKT. a, 

Adecă: 

Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea, Sfintu- 
lui Duh, începutu-s'a. acest sfint hram întru numele Ador- 
mirii Născătoarei de Dumnezeii în zilele lui Io Neagoe Voevod 
şi Domn a toată Țara-Romănească, şi ctitori: jupan Barbul 
Marele-Ban şi Pirvul Vornicul şi Danciul şi Radul şi jupan 
Preda, şi sa săvirşit pe vremea, egumenului Marco. Amin. 
Cu mina mult-greşiţilor Dobromir şi Dumitru şi Chirtop. 
Ispravnic jupan Stoian. Sa început şi sa săviîrşit la anul 
7028 [1519], luna lui Octomvrie 1. 

Cf. inscripția neindestulătoare şi în parte greșită pe care o dădea 
Mitropolitul Neofit de la, jumătatea veacului al XVIII-lea, în darea 
de samă a, visitaţiei sale canonice, — vol. |, pp. 193-4, n 1.— 
Dobromir e şi meşterul de la Argeş. 

4. Pe mormîntul ctitorului: 

Ilpkcraku ce pasn Bin XSnann BapaSan Eeankin Bana Epaasgeki 
npbnamenoBann Iaxoavie: ekunomă nameri, E ATi zari, MEA Map'Tie 8. 

8136. Vol. XV. 6 

225, 

226.
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Adecă: 

A răposat robul lui Dumnezei jupan Barbul Mare-Ban de 

Craiova, ce şi-a, schimbat numele în Pahomie; veşnica lui 

pomenire; la anul 7013 [1505], luna lui Martie 9. 

Data de 7013, adecă 1505, nu se poate admite. Și în 1508, supt 

Mihnea-Voâă, Barbu se afla, lîngă fratele săi Pîrvu, în fruntea boie- 

rilor munteni (Studii și doc., VL, p. 455, n“ 3). E] se întîmpină chiar 

în Sfatul de la 7026 (1518) al lui Neagoe (âbid., V, pp. 169-70, 

ne 2), ÎL găsim apoi și la 5 Maiii 1519 (Cronica lui Constantin 

Căpitanul, ed. Iorga, p. 49, nota 4). La 7029 (1520-1) nu-l mai 

vedem însă (ibid., p. 170, n" 3; pp. 413-5; ef. pp. 706-8). v. 

vol. VI, pp. 592-3. Cred că trebuie cetit ssar (71033 =—1524-5), care 

a fost cetit greşit ca ssar, ceia ce sa interpretat ea 7013 (de fapt sarii). 

5. Pe mormîntul lui Moise-V odă: 

„He Rh BARBNOUSCTHBREH RontiuHNn n npkcTatu ce Iw Mencă hor- 

BOAa, ch BaaAHcaaga BWIBOAA, XE EpăHb ChTEOPHIIE [Rn] Rinuiegs, 

R AT 84, MCUA dErSCTI RA. 

 Adecă: 

Cu blagocestiv sfirşit a răposat lo Moisi Voevod, fiul lui 

Vladislav Voevod, care a făcut războiii [la] Viişoara, în anul 

7040 [1532], luna, lui August în 29. 

29 August 1530 [s'a cetit sam pentru s34n) trebuie să fie ziua 

îngropării; eu cîtva timp, înnainte, Moise nu; mai era în viaţă 

(de pe la 22).—V. alte explicaţii, după lectura, neîntreagă a inscrip- 

ției, dată de Mitropolitul Neofit, în vol. I, pp. 195-6. 

Iată, corespondenţa urmată cu privire la pisanii: 

„Departamentul Credinţii. Cinstitei Direcţii a clădirii mănăstirii 

Bistriţa din judeţul Vîlcea. 

. Grabnică trebuinţă avînd Departamentul de pizaniia (sic) bise- 

ricii acei mănăstiri Bistriţa, care urmează să fie scrisă d'asupra 

uşii bisericii, sait înnăuntru la, ctitori, ori pe piiatra mormântului 

ctitoriceseii, pofteşte pe cinstita Direcţie ca să scoață o eopie în- 

tocmai după pomenita pizanie, fără cea mai mică greșală, şi cu 

raport să o trimiță Departamentului, grabnic, prin ștafetă; iar, la
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întămplare să se fi aflînd plecat la băile minerale iproci, cuviosul 
arh[i)m[andrit] Hrisant, să va îndeplini asastă cerere de cătră cei 
lăsați în locul -Precuvioșii. Sale acolea. 

Șef Departamentului: 
.. Florescu, 

Anul 846, lunie, n* 9132. 

„N* 18. 
Cinst. Depart. al Credinţii. 
Direcţiia clădiri sf. mănăstiri Bistriţa. | 
Asămăniîndu-să direcţiia cu porunca cinst. Depart. supt; n“ 2132, 

care astăzi, Luni, la 3 ale următoarei, ai priimit, a şi scos. în- 
dată copiia în tocmai. după pisaniia cea mare ce să află de- 
asupra ușii la biserica sf. mănăstiri Bistriţa [eăt. și după cele 
din tăunteu bisericii; șters, pă care cu plecătune o trimit acum 
pă lîngă aceasta cu ștafetă grabnică, după poruncă. 

Doreșşte însă Direcţiia ca cererea. aceștii pisanii să fiie pentru 
un bun sfîrșit. 

Anul 1846, luna Iulie: 3, Ne 31!. 

* La 1b-ale lunii era. vorba ca Domnul.să plece spre Bistriţa, 
„ca să puie cea d'intiii piiatră fundamentală la clopodniță'“. 

lată și hotărîrea domnească de reparaţie: 
„Păn cuvintele ce ni să ad[reseaă întracest: raport; de către 

prea-cuvliosul] năstavnic însărcinat cu privigherea asupra clădirii 
aceștii. mănăstiri, iar: mai: cu osăbire căci, vizitănd. înşine acest 
sfânt lăcaș de al 2-lea, oară, ne-am încredinţat că zidirea, bise- 
ricii nu-și are statornicirea cuviintoasă, fiind dintru: nceput zidită 
foarte ușor, iar cele după vreme cutremuri ai slăbit-o: așa de 
mult, în căt peste puţini ani sar fi dărămat de sineși, și noi po- 
runeim a să preface din noit,—deci dumnealui Logofătul bisere- 
cescu va îngriji ca cît mai în grabă să ni să înfățieşeze planul, 
înpreună cu devisul materialurilor trebuincioase“. 

În raportul pe care Bibescu pune această hotărire, se spune: 
„Acum, la dărîmarea zidurilor veichi, sati văzut că nu aii fost 
clădirea tot de o dată făcută, ci rinduri, rînduri, nefiind zidurile 
legate unul de altul; ci aceasta aii fost pricina în cele din urmă 
de s'aii desfăcut zidurile de sineși în toate părţile. Sfinta biserică 
iarăși la întăea prefacere sai făcut: prea mică, după cum să 
vede, şi cei din urmă Domni, văzîndu-i strîmtorarea, aii mai 
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XLIV, 

Biserica ruinată din Creţeşti (Dolj). 

1. Pe zugrăveala de afară: 

„Cari nu mergii la biserică“, „Fermecători“, „Vrăjitori“, „Că- 

lugărul curvar“, ,„„Morariul“. „Oroitorul“, „Sodomianul“. 

2. La proscomidie: 

Pomelnicul zugrafilor : Madia, diacon Marin, Andrei, 

Stanciul. 

Chipurile ctitorilor aii fost strămutate în locuința d-lui N. P. 
Romanescu, din Craiova. 

adăogat ceva la dînsa, iar cei de al treilea ai mai făcut amvo- 

nul, și, cu această adăogire una peste alta, n'aii putut casă potri- 

vească cît de puţin a fi o zidire arhitectonică... 
Strămoșii dar Înnălţimii Voastre, răposaţi întru fericire Domni, 

vă roagă din ceri ca să nu lăsaţi ostenelile lor întru dărăpănare, 

ci să priviți cu ochi milostiviri asupra unor asemenea, sfinte lă- 
caşuri pă care un duh înnalt le-ai zidit și le-ai înzestrat pentru 

sfîrşitul de ei prevăzut, şi cu care acum Statul să făleşte, întîm- 

pinănd multe moralicești fapte pilduite de chear sfinta Evanghe- 

lie, spre ajutorul omenirii“. El a pus deci la cale să repare Bis- 
trița şi Dealul, „care cît de curînd vor lua și săvirșire, însă zi- 

diră temeinice, frumoase și cu cheltueli îndestul de însemnate. 
Mînăstirea Bistriţa, Prea-Înnăltate Doamne, anul viitor, cu leat 

847, va lua, sfîrşit toată zidirea, şi la leat 1848 va lua sfîrșit 
toate împrejmuirile iconomii de afară, şi vor locui iarăși tagma 

monabhicească precum ai lăcuit din veichime şi pînă acum“. 

Cere acum ca „și ridicarea din temelie a, sfintei biserici, ca să fie 

și aceasta, unită cu arhitectura binalii ce să face, precum meri- 

tează al ei caracter, căcă de a rămînea precum să află, cunoaşteţi 

Înnălţimea Voastră câtă nepotrivire este, aflîndu-să casele cele 
spre lăcuința oamenilor luminată şi a lui Dumnezei casă întu- 
necată“. 

Lucrează şi „maistări iztrailiteni tinichegii din orașul Brăila“. 
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ALY. 

Biserica din Podari (Dolj). 

1. De-asupra intrării: 

-- Acestii sfăntii şi dumnezeescii lăcaş sai început din 

temelie de pan Hagi Mladen i Hagi Neagoe, unde să] prăz- 

nueşte hramul stăl[ui) Grigorie Decapolit(ul], şi s'a înfrumu- 

seţat cu zugrăveală de tot satu; şi sati început în leat 817, 

în zile înlățat[ullui Dom Alecsandru Nicolae V[oevo]d şi cu 

blagoslovenia, Preaosfinţii Sale Galanttion (=Galaction] epis- 

copu Rămnicului, şi sai zugrăvit în leat 832, Afiigost 13, de 

llie zografu ot Craiova. 

2. Pe uşa dintre pronaos și naos: 

Ilie Zugravu ot Craiova. 

3. Pomelnicul ctitorilor, pe dosul păretelui de intrare: 

Leat 1832. 

Titorii: loni, Staniica, Anca, Stantu, Barbu, Mariia, Hris- 

todor, Tudor, Iona, Rada, Nicolae, Preda, Anica, Anica, 

Anghel, Mihai, Măriia, Părvu, Rada, Vasăle, Rada, Ni- 

colea, Catrina, Catalina, Iordache, Anica, Dumitru, Stanca, 

Părvu, Staniă, Iona, Manea, Călina, Dinu, Rada, Radu, Preda, 

Ilie, Stana, Dumitru, Frorica, Maftei, Gheorghe, Silimi, Du- 

mitru, Radu, Florica, Radu, Florea, Ionii, Ilona, Papa, lon, 

I[o]na, Bălașa, Vasile, cu tot neamul lor. 

Mărin, lon, Rada, Dina. 

Pomelnicu de obşte ctitoresc ... Bănică, Gherghina, lina... ., 

Păuna...., lana... ., er(ei) Frorea, er[ei] Gheorghe, erliţa] Iona; 

leat 1832, Fevra[rie). 

4. Chipurile ctitorilor: „Pan Hagi Mladen“, cu fes sur, avînd 
margenea roșie, cu mantia blănită cu negru, peste o haină roșie; 
brii roşu şi alb; „panița Hagica Stanca“ cu pălărie roșie şi 
albastră, bucle, roche cenușie cu flori și mantie roşie pănă la mij- 
loc, cu mînecile largi. În mînile lor ţin un pomelnic: 

230. 

231. 

232. 

233.
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Hristea, Hristea, Ţeno, Stana, Petre, Vasile, Iovan. 

V., pentru Hagi Mladen Stoianovici, vol. VIII din Studii și 
doc., tabla. 

5. Octoih din Rimnie, î81l. 
6. Cazanie, după izvodul lui Chesarie, retipărită la Sibiii la 

Gheorghe de Klozius, 30 Maii 1850, cu pomenirea: Împăratului 
şi a lui Știrbei-Vodă, şi cu însemnarea; 

„Care Cazanii, cîte ai fost, toate s'aii ars la anul 1847, Martie 

25, la Bucureşti, iar acum tipărită cu chieltuiala d[umneajlor Iosif 
Romanov şi Comp., librieri romănești din Bucureşti, unde se află 
toate de vănzare: doritorii pot afla prăvăliia. dumnealor în Bucu- 

reşti pă ulita zărafilor, vecini fiind cu Nicolae Hristu zăraful.“ 

7. Pe un Antologhiu de Septembre (cam 1760): 

Acastă sfăntă şi dumnăzăiască carte ce să chiiamă Minei... 

gata... ca să fie de învăţătura, mea şi a copiilor mie; iar, de 

să va, ispiti cineva a-l înstrina di la copii mie, acela omu 

să, fie anaftemă,; la anulii 1767. 

La, sfîrșit: 

Şi ami scris eii popa Gheorghe cu mă[nă] de ţărănă, şi cine 

va, ceti, în veaci mă va pomeni,—că măna putrezeaşte, iar 

asta, trăiaşte. ! 

XLVI. 

Biserica din Virîţi (jud. Dolj). 

1. Chipurile ctitorilor: 

„Chiriiac biv Vel Clucear“ (fes roșu, fund albastru, mantie cu blană 

neagră, haină dedesupt cu flori), „Zmaragda sin ego“; „Costandin 

Zătreanu biv Vel Medelnicer“, „panița ego Mariia“, „Alexandru, 

Ioan“ (lingă Medelnicer), „Luxandra soţia sa; Ilie fiit Clucerului 

Chiriiac“, 
Pe stinga: „panița ego Domni“, „Fevroniia sin ego Hristodor 

biv Vel Sărdas“, „Panita ego Zoiţa, Irini“. 

2. Mineii, din 1788. 
3. Pe o Evanghelie de la 169": 
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Să se ştie cănd ai murit popa Constantin din Vărăţi, la 235. 

Fevruarie 23, de Marţi noaptea. Popa lanache. | 

(Serisoare de pe la 1730.) 

4. Mimeiă pe August 1780. În legătură, o foaie din Adnota 

tiones Diplomalum (veacul al XVIII-lea). 

Insemnare de la „Dumitraşco logofătul ot Vărăță“. 

5. Pe Mineiul de Martie: 236. 

Să să ştie că acestii sfăntii Mineii iaste cumpărat de Cru- 

ciariul Chiriacii Găianu. 

Cam pe la 1780. 

XLVII. 

Biserici Tîrgoviştene. 

A. Biserica Sf. Constantin și Elena. 

[comunicat de d-l Virgiliu Drăghiceann.] 

[v. vel. I, p. 116.] 

1. Pe d'innăuntru: 237. 

Doamnea, iubit-am buna cuviinţa casii tale şi locu lăcașulu 

măriri tale. Acast[ă] [sfăntă] şi dumnezeiască biserică care este 

hramul Sfintului Nicolae, ridicatu-s'eiă din temeliia ci de lo Mathei 

B[asarab] Voevod la cursul anilor 74159 [1650—1], iar, de atunce 

încoace foarte rîă stricăndu-se şi dezvelindu-se, iar, cănd ai fost 

leat 7240 |1731 — 2], îndemnatu-s'eă jup[ăn] Vasalache cu mila, 

lui .Dumnezeii de ai şindrilit-o și ai dres-o. Iar, cănd:aii fost 

7261 [1752], Dichem[vrie] 2i, sa timplat de ai murit la Bucu- 

reşti, şi sati adus de sai îngropat aicea. Apoi dumnealui jupan 

Dragomir, fiiul dum(nealui) jupan Vasalachi, denpreună cu 

fraţii dum[nealui], sa îndemnat de aii învilit-o, ati zugrăvit-o, 

şi ai făcut tîimpla şi anvonul afari, ficîndu-se ctitori noi, ca 

să le fi vecinică] pomenire dumnealor; amin. Oct. 18 7262 

[(1753—4].
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2. Grafit în scobitura uşii: 

Popa Ion zugrav; leat 7262 [1753-4). 

3. Altul, la proscomidie: 

Și sai zugrăvit de Dragomir sin Vasalachi Frumuşica (?). 
Popa Ion zugrav, Sept. 18, 7162 [1753]. 

4. Pe un mormânt: 

Suptu aceasti piatri odihnesc oasele riposatei roabei lui 
Dumnezei Sima, ce ai fostu jupineasa lui Costandin Con- 
țescul Vel Logofăt, şi alle] fiului lor, Asan, care i s'aă prestăvit 
în luna lui Dech., la anul de la, Zidirea Lumii leat 7222 [1743). 

4. Chipurile etitorilor, după comunicaţia d-lui prof. Virg. 
Drăghiceanu: 

„Matei-Vodă, cu barbă albă, păr castaniii, coroană, mantie 
albă tivită cu roșu și cu blană albă-neagră; veşmînt de desupt 
de brocard de aur. Doamna cu păr negru, coroană neaurită, haină 
de de-asupra albă; lanţ la git. 

B. Biserica Sf. Nicolae Simuleasa. 

[comunicare a d-lui V. Drăghiceanu.] 

1. La intrare: 

Întru numele Tatului şi al Fiiului şi al Duh[ullui Sfintă şi într” 

ajutorol prea-luminatului şi făcătorții] de ciude hramul sfintei 

biserici şi al casei noastre, Sveti Niculae, arhiepiscup Mirilichen- 

schiih, în zilele Domnului creştin şi de Dumnezeă iubit Costandin 

Şerban Voevod, cu vrearia lui Dumnezei Domn Țiri-Rumi- 

ne[şti). Adecă eii robul lui Dumnezei jupan Misco Vel Capitan 

za Sirbi, i jupaniţa ego Ioana i snovi ei[=și fiii lor) Florica i 

Piuna, Nicola i Nicola brat Căpitan, i Dumitru brat Căpităne- 

sei, i cu ajutorol milostivului Dumnezeii început-am această 

sflîjntă biserică, sfintă, dumnezeiască, de o am ridicat dentru 

temelie pîni [în] sfirşit, ca si ne fie pomani şi de iertare 
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sufletelor noastre, şi alle] pîrinţilor noştrii, şi să ne fie ajutorii 

întru ['njpiriţia Cerului. Şi ispravnic ai fost Stinimir. Şi o 

am început în luna lui Iun[ie) dni 10, şi o am sfrăşit în luna 

lui Noem. dni 30, văleat 7163 [1654). 

Pentru astfel de „lefecii sirbi“, v. Hasdeii, în Zraian, ], n” 1 şi 
Studii și doc., IV, pp. 42-83. 

2. Pe un potir: 

Acest sfint potir sa, cumpărat de robii (sic) Dumnezeti 
loan Bădiţa, nepotul lui Hagi Staicul din București; 1514. 

C. Biserica Sf. Nicolae. 

1. Vechea inscripție: 

Eu Ann Iw PaaSan Eoegoa, cin kpamn Grro Hukoan cH'TBOpH 

*Snan dan Bsank(u] Agopnnk n Snannua Enaae; BAT 7845. 

Adecă : 

În zilele lui lo Radul Voevod acest hram al Sfintului 
Nicolae l-a făcut jupan Manea Marele-Vornic şi jupaniţa, 
Vilae; în anul 7036 [1527-8]. 

Supt Radu de la Afumaţi, Manea era Mare-Vornie şi în 15925 
(Studii și doc. VI, p. 594). 

2. Pe altă piatră: 

Să se ştie cum aii spart beseareca la Sinan-Paşa, şi oi 

diresu popla] Goncea cliseariu. 

3. Pe o piatră: 

i Cu vrearea Tatului și cu ajutoriul Fiului şi cu sporul 
Dlujhălui Svăntiă, îndemnatu-se-ati creştinul lo Mateii Băsă- 
r[ajbă Voevoda i glols(poljăa, ego Elina, de sai zidit aceasta 

242, 

243. 
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svăntă besearică, hramul Stăi Nicolae, den temelie pănă în . 
sfrăşit, ca să le fie pomeaniă] în vea&; şi ispravnic Stan- 
ciul Portar. Pis mjejsţilța Sep. 12 dnă, vleat 7162 [1653]. Pop[a] 
Grue.
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4. Potir din 1814. 

246. 5. Pe o piatră de mormint: 

Odihnescii oasăle robu lui Dumnezei jupan Gherghe cu- 

peţ, şi sai prestăvit în zilele lo Radul Voevod... m[ejslilţa, 

Av[gust] 9, v leat 7130 (1622). 

Domnul, e Radu Mihnea. 

D. Biserica Sf. Dumitru. 

[Comunicare a d-lui V. Drăghiceanu.| 

247. 1. La intrare: 

Gen BWCTBENHIA XpANWCHOBANIA CR3AA CA H Bh3A,BH%E că NOBEAE- 

MEA Hi HĂAEEERIEA MEHE TpEWHAro Rh xperirannex  AnmnTrpie hs- 

suntu GaSyapa Beankaro Bh MOABS n NOXBAAS uchoe Şenenie cre Bu 

H ETrO HU CAABHATO REAUKOMUNAKĂ HA noekAcnociia AHMH'FpHE Mn 

poroungare, Bi AH Îw Miagen Bacapask Botgca, Bh ari EniTia 

MHpa 73pM3, Cnaceniă KE Mipă zâXA8; HCNpa. non lpeee. [= Acest 

dumnezeiesc hram sa făcut şi sa înnălțat cu îndemnarea şi 

chieltuiala mea, celui greșit între creştini Dimitrie Buzinca 

Slugerul-cel-Mare, pentru rugăciunea şi lauda cinstitei Ador- 

miri a Sfintei Născătoare de Dumnezei .şi a sfintului şi slă- 

vitului marelui mucenic și luptător Dimitrie izvoritorul de 

mir, în zilele lui Matei Basarab Voevod, în anul de la Facerea 

Lumii 7447, iar de la Mintuirea Lumii 1639; ispravnic popa 

Arsenie.] . 

Buzinca, fost boier de-ai lui Leon-Vodă (Comis în 1631; Stu- 

dii şi doc LX, p. 7), era Clucer în 1640, cînd mergea la Braşov 

eu solia cea mare trimeasă de Matei-Vodă (Studii și doc. IV, 

pp. cer, 215, 218, 221). 

248. 2. Pe o piatră de mormiînt: 

Auie BropoAHAre Rarrk'Tana wkmrujkare: ceane e-a dezgropa 

acest mărmăntii salu] parat (sic) loa, si hi proclet anatema; 

SAE NpECTABH CA BO Akro 73păr, 4 WT DOMALCTRO XBA saXHA, |=Su-
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fletul celui de bun rod Căpitan de Nemţi: care a răposat în 
anul 7153, iar de la naşterea lui Hristos 1654. 

E. Biserica roșie. 

[eomunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

1. Pe păretele din dreapta, însemnare nouă: 249. 
Această, sfăntă și dumnezeiască biserică, ce se prăznueşte hra- 

mul Întrărei în biserică a Maicii Domnului şi a Sfinţilor Erarhi, 
vidicîndu-se din temelie şi înfrumuseţindu-se cu toate celea de 
robii lui Dumnezeii Radu Judeţul, cu soția sa Mihalcea, Vasile 
Logofătul, soţia sa Maria, la î767, în zilele prea-luminatului 
nostru Domn Alexandru Ipsilante Voevod, cu blagoslovenia, prea- 
sfințitului Mitropolit al țării, Chiril, iar acum, la anul 1871, ajun- 
gînd în ruină, cu ajutorul lui Dumnezei sai îndemnat preotul 
Anghel duhovnicu, cu soția sa, Maria, presvitera, nepoata lui Vasile 
Olteanu, și dumnealui Hagi Costantin, cu soția sa, Ecaterina Hagica, 
de aii mai reparat-o, făcînd și turlele, precum se vede. 

2. Pe o piatră de mormint: 250. 

Aicea supt această piatră odihnesc oasele răposatului 
robul lui Dumnezeii jupan Radu Vel Judeţul ot Tirgovişte 
i jupăniţa ego Mihalcea, Ioan, Dumitru, Serban, Radu, Andrea..., 
Ana, cu tot neamul; meşța Noem. 11, leat 7199 [1690]. 

F. Biserica Sf. Atanasie. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

ț Cu vrearea Tatului și cu ajutoriul Fiiului şi cu săvărşirea 251, 
Duhului Sflin)tă, începutu-s'aii a să zidi din temelie această 
sfintă şi dumnezeiască, biserică, hramul sfinţilor ierarşi Atha- 
nasie şi Chiril, Patriarşii Alixandriei, cu blagoslovenia prea- 
sfinţitului Mitropolit al Țări-Rumineşti chir Grigorie, în zilele 
prea-înălțatului şi prea-luminatului Domnu lo Alisandru 
Scarlat Ghica, Voivod, şi, fiind mai nainte această sfță |ntî 
biserică, de lemn făcută de răposaţii întru fericire părintele 
Mitropolit Theodosie, al ţării, iar acum s'au făcut de pe cum



252, 

253. 

9 TÎRCOVISTE!: BISERICA OBORUL-VECHIU ȘI STOLNICUL 

se vede, cu chieltuiala blagorodnicilor ai sfintei biserici fii 

dumnealor jupan Badea Văcărescul, i jupan Iordache 

Văcărescul biv Vel Sluger, fraţi, şi Samuili arhimandritul, 

dichiu sfținjtei Mitropolii Tirgoviște, pentru vecinica po- 

menire, la, leat 7276 [1768], Auglust] 1. loan, Andrei, zugrăvi. 

Aceşti Văcăreşti sînt din satul dîmboviţean de pe Răstoacă. 

Numele lui Badea îl aflăm pe o piatră de mormînt de la Mitro- 

polie (vol. Î, p. 122, n* 255). - 

2. Potir de la un Mitropolit Grigore. 

G. Biserica Oborul- Vechii. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

La intrare: 

Acastă sfănti şi dumnezeiasc[ă] biseric[ă] ziditu-sai din 

temelie întru slava, şi cinstea hramului, ce să priznueşte Izvo- 

rul Tămăduirilor, la anul cu leat 1832, Marte 5, în zilile prea- 

Înilţatului Înpirat Nicolae Pavolici (sic) a toată, Rosiia, cu 

blagosloveniia, preaosfinţitului părinte episcop Neofit, fiind 

otcărmuitorii Sfintei Mitropolii, în locul Preaosfinţii Sale 

pirintelui Mitropolitului Grigorie. Si sai sîvărșit de tot lucru 

de zidării, i cu zugrăvealea, şi cu altele ce trebuesc sfintii 

piserici, la anul cu leat 1833, Iulie 30, de robii lui Dumnezei 

aceştia: Cirstea Carabula, ioni Bizdideanul, Dumitru Bizdi- 

deanu [= din satul Bezdad], Maria Cojocaru, (ş- a.]. 

H. Biserica Stolnicul. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

1. Pe o piatră la intrare: 

Acasti sfinti biserici, lăcaş Dumnezeului Savaoth, a ciria 

hramu Uspenia bogorodiițli] şi pervo-mucenic Stefan si priz- 

nueşte, den temelie este ziditi în locul unia ce mai de nainte 

de lemni era ficuti, cum spun de Udre Britescul, care de 

multa vreme şi răutăţi căzu şi si risipise,— aşa, de jupan
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Costandin Cantacuzino biv Vel Stolnic i soţia sa Safta, de 

Zid, cum si vede, o ati ficut, în cinste şi slava, vecinicului 

Dumnezeti şi în buna pomenire, şi binelui [= bunului] lor 
neam şi al lor, i isprăvind-o la anul de la Zidirea Lumi 
7213 [1705]. 

E vestitul seriitor Constantin Cantacuzino Stolnicul, unchiul 
şi sfătuitorul de căpetenie al Brîncoveanului. 

2. Piatră de mormint a lui Stanciul, fiul Slugerului „Nicola 
(inscripţie slavonă fragmentară). 

I. Biserica Tirguluă. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

1. Piatră în zidul de afară: 

Aicea, la, acastă, piatră, zacu jos oasele robu lui Dumnezeii 
Oprea, care se prestăvit în zilele Io Mateiă Voivod, mţa. 
Noem. 23 dne, vileat 7134 [1645], coconul Radului iuzbaş 
de fuştaş, carel[e] a fost ispravnic la, casti sfțăjnti besearţică,] 
întru cinstit hramu Uspenie b[ogorodilțe; Mai 2 dni, leat 
7161 [1653]. 

Un iuzbașă de fustași din veacul următor, în Studii și doc., 
IV, p. 80. 

2. Urmează! 

Aice suptu acastă piatră, zacu oasele Paraschivei, coconul 
Radului Vel Căpitan, carelle] ai fostu ispravnicu la caasti 
beseric[ă], vi dni lo Matei [Voevod]. 

3. Pe policandru: 

În zilele prea-luminatului Domn Io Gheorghe Caragea Voe- 
vod, cu voia lui Dumnezei, cu al Maichi Precista, ai ficut 
acest palicandru, cu tot[ă] cheltuiala, dumnealui Păstelnicului 
Pascale Păunescul, picitos; 1814, Martie 28. 

4. Pe un pomelnic, cu chipul Maicei Domnului, lui Hristos, cu 

254. 

255. 

256. 

257.
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porumbul Sf. Duh şi, pe altă foaie, chipul: Sf. loan Gură- 

de-aur: 

„Pomelnic al sfintei biserică din tărgul TLărgoviştii, făcut acum 

după Zavere, cînd am entrat eii epitrop, în zilele Mării Sale lo 

Grigorie Ghica Voevod, care s'aii orănduit de la Poartă a fi Domn 

întîiă din pămînteni, fiind leat 1823, April. Seris de mine, cu 

mîna, loan 'Tînase, epitrop .. 
Pomeneşte, Doamne: Mathei Voevod, Elena Doamna; Udrişte, 

Radul, cu părinții și fii lor. 
Acest Udrişte, aflăndu-să Cămăraş şi credineios Mării Sale Matei 

V[odă] Basarab..., a făcut rugăciune şi îndemnare ca să facă 

această, beserică; fiind niște ziduri surpate..., ait sfărimat acele 

ziduri..., şi ati făcut din temelie, după cum și pisania d'asupra 

uşi arată, însă biserica cu tinda pînă la ușă, și nezugrăvită; ispravnie 

fiind pînă la săvirşire dumnealui Radu Logofătul, Vel Căpitan, 

fiind leat 7162 [1654].* 
E vorba de. Udrişte Năsturel. 

„Pomeneşte, Doamne: Constantin, i Ilina, Mariea, cu părinții lor. 

Acest Constandin, ce se numește între oameni jupîn Dinul Boga- 

sieru, tatăl Voineştilor, acesta aii zugrăvit biserica, timpla și 

oltarul, aii hărăzit și o livadă de făn, sub dealu mănăstirii, lîngă 

viea Văcăreseului, pă care o coseşte preoţii bisericii. Pomenește, 
Doamne, pe Matei ierei..., ce a făcut înbrăcăminte la Evanghelie 

şi cadelnițe..., pe Dimitrie Mira bogasieru..., Pascale Voicu, fecior 

lui Păun Abagiu..., ce a făcut policandru la 181£4..., pe Radu 
Golescu... ce a cumpărat 12 Minee...; pe Dragnea, Stana, Marica 

Cojoear, ce ajută la șindrilit și potir..., la anul 1812... iar, la 
moarte, dă 100 lei pentru zugrăvitul turnului; pe Atanasie bă- 
canul, ce dărneşte un dise de argint. [Apoi braşoveni, rachieri, 

cojocari, bogasieri.] Și Alexe, sudit chesaricese, carele cu corajul 

săii a stătut ca un consulat, cînd aii venit Turcii să gonească pe 

Greci din țară, fiind leat 1821. Și, cănd ai venit aici la Tîrgovişte, 

i-ai întănpinat cu cele trebuincioase, şi, înblînzindu-i cu cuviinte 

bune, ai potolit pornirea și gîndul lor cel 'răi, ce lovea asupra 
acestui oraş, ca să-l prăpădească, şi, cu puterea ce avea, aii păzit 

şi această, biserică, de nu sait jefuit de Turci, cum sait jăfuit alte 

besereci aci în oraș, și ai sfărîmat icoane. Ai ajutat coconii lui 

cu lei 20 la potirul de argint ce sai făcut acum, cu leat 1830.“ 
5. Condică „pentru. toate zapisele și hodoarele ce are sfănta 
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biserică“. „Să dă de știre că la leat 1823, după Zaveră, întim- 

plăndu-să de aii tăiat Turcii pe răposatul Gheorghe Braşoveanul 
„..„ ctitor“, ete. 

J. Biserica Sf. Gheorghe. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

1. Inscripţie zugrăvită: 258, 

Aceasti sfțîntă] şi dumnezeiască biserică, ce să prăznueşte - 

hram st. m(arelui] m[ucenic] Gheorghie, fiind veche şi ne- 

căutată de multă vreme, ne-aflindu-să ctitori, şi dezvălit[ă] 

şi dărămat[ă], iar la leat 1730 sai. găsit jupan Stegar Dima, 

de o ati pardosit, aii făcut atvon şaii zugrăvit, lu-aiă (sic) şin- 

drilit pe el şi biserică de iznoavă; iar, la leat 1794, fiind înve- 

lişlul] vechi, ai căzut, și, văzind noi, mahalagii, aşa, ne-am 

îndemnat de am învelit cu toată cheltuiala noastră. Iar, la 

leat 1812, sai întîmplat primejdie mare de ciumă, prin toate 

părţile, care şi aici în oraş sai întîmplat primejdie prin 

toate mahalalele, iar, în mahalaua aceasta, ne-am rugat m[a- 

relui m[ucenic] Gheorghie, ziua şi noaptea, şi, scăpindu-ne, 

am tencuit biserica pe din afară, am făcut scară, am ridicat 

clopotniţă; iar eă, robui lui Dumnezeu Stegaru Dima, Lixăn- 

droiu, Preotul Radu Guţă, am tencuit clopotniţa, Gheorghe 

Dudescu Postelnicţul] aii zugrăvit pe afară, şi icoanele pă zid, 

avind ajutorul mahalagiilor, spre pomenire vecinică,. la, leat 

1816, Aug. 18 

2. Pe părete înnuntru, menţiune de altă reparaţie „în zilele şi eu 

ajutorul lui Aliesandru Caimacam Ţării-Rumiîneşti, anul 1848 (?), 

Septemvrie 2“. 

XLVIII. 

Biserica Mahalaua lîngă Tîrgovişte. 

[Comunicare de estampă a d-lui prof. Virgil Drăghiceanu.] 

1. Pe un mormînt: 

Jpkcmragn ca pasS Exo mSnant Apnriu AgopnnnS wr Ropuă- 

259.
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WE, HA... A... Bh Albi BAPOUCTHBOMS Hi XSarBHBOAMS n 

tuiiiiSeMS Iw Paa3 Bocgoa, n [reans], E MA IHIE E AHHI, R AET 

rapka,. [A răposat robul lui Dumnezei jupan Drăghici Vorni- 

cul din Cornăţeani, în zilele bine-cinstitorului și de Hristos 

iubitorului şi înnălțatului lo Radu Voevod şi (Domn), în luna 

lui Iunie 15,— zile în anul 7124=—1646). 

2. Pe același, în interior: 

Hpberagn cra pag$ BOI XSN4Hh lanakne Baru., [cun] Snan 

Cokoas Baru., an Ann Iw Aiaren Borgo. ÎN luna, lui Sept.... Eh 

akm sspăe. [=A răposat robul lui Dumnezeii dumnealui lana- 

chie, [fiul] dumnealui Socol Cliuceriul, în zilele lui lo Matei 

Voevod, în luna lui Sept..., în anul 7162—1653.] 

3. Pe altul: 

Ilpkcragn ca paBa BX XSnanHuă Hpuna  ARophhuaca X&N4n 

Apmhriu ABOPHHRBA... Eh AHBI RAAPOUCTHROMS n YSAREHBOAS H Ehi... 

uemS Iw TaRpihan BOFESA... E Mia Mal... ARH. AET 13pkh. [=A ră- 

posat roaba, lui Dumnezeii jupaniţa Irina Vorniceasa, a dumi- 

sale Drăghici Vornicul..., în zilele bine-cinstitorului și de 

Hristos iubitorului şi .prea-inălţatului. . lo Gavril Voevod..., 

în luna lui... Maiti ... zile, anul 7428 [=1620).) 

Drăghici şi Irina sînt bunicul şi mama lui Socol (fii al Vorni- 

cului Nicolae), a cărui viață se poate desluşi din prefata vol. IV 

de Studii și documente. Cf., pentru petrecerea lui la Cîmpulung, 

şi vol. I-II. 

4. Tot acolo, cruce care pomenește un hagealie făcut în veacul 

al XVII-lea, supt Mitropolitul Ștefan, la lerusalim, Sinaia și 

Alexandria, 

XLIX. 

Cruce de la Răzvadul-de-sus. 

[Comunicare a d-lui Virgil Drăghiceanu.] 

Azastă sflăjnti cruăle) ridicatu-s'ei întru numele Tatilui şi 

al Fiul[ui) şi al Duhului Sfilnjt şi întrajutorul sfintului hram
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Senenin ngicderie BAUAetta BAUE npuicuoat&ui apa [= Adormirii prea- 
sfintei făcătoarei de minuni Născătoarei de Dumnezeii pururea 
Fecioarei Mariei), care hram ati fost al beserecei de la Răzvad, 
ce'i fost de lemn arădicatlă] intii, iar, dacă se'ă mutat acestă 
beserecă, la Iadul, pusu-se-ati acestă sfintă cruce în locul sfin- 
tului prestol al sfintei besereci, ca să fie sfintul hram. sti- 
titor în vecu, in zilele creștinului Matei Basarab Voevod. 
Și sei trudit de o ridicat acastă sfintă cruce et, robul lui 
Dumnezei jupanul Socol biv Vel Cliutar, sin Necula Vor- 
nicul şi al jupinesii Irinei de Cornăţeni, înpreună cu jupîneasa, 
lui, riposata, jupăniţa Marula, Cliu&ţejreasa şi cu coconii lor, 
jupan Cr|ăjstea Cluc[ar] i Anghelina, jupan lanache Spat(ar! i 
Anca i Irina i Stanca i Marula i Tudosie i lana i Costandin 
i Vellicu]... Florescul (?) i Tudora, Marica, i Marula i Matei i 
Neculai, ca să le fie de ajutor sufletelor noastre nn ru, amin. 
Inc mua Aprilie-2, 7156 [1648]. 

LL. 

Biserica din Măxineni (jud. Rîmnicu-Sărat). 

Piatra de de-asupra ușii (azi la Museul din Sinaia): 
Acestă sfăntă şi dumnezeiască beserecă ci iaste hramul 

nașterii lu Stă Ioan Crăstitel, făcutu-o-am ei robul lui Dum- 
nezeii lo Mateiii Basaraba, Voevod i glospoljda lina; mergăndu 
Dumniia ME la oaste, am tăbărțăltu prea malul Siretului, ci 
am văzut Dumniia M8 cest loc bun şi tare, şi era o bese- 
recă mică de nuiale şi lipit[ă] cu lut. Dici cu vrere lui 
Dumnezeii şi cu ajutorulu sf[injtului hram am făcut acestă, 

peserecă de piatră, să fie Dumnii Mele pomenă. şi aă fostă 
ispravnicu şi multu ostenitor şi îndemnătoriă jupan Radulu 

Vel Caplitan], și ati fostu dentăiă multu nevoitoru cu st[ă)nta, 

mănăstire erimonac Nil, şi al doile isprav[nic) Lup[u] ot Vis- 

tlierie.] |Roata din mijloc :] Cu mila lui Dumnezei creştenu Ma- 

teii Basarab Voevod i gsdn. văsue zemle ongrovlahiscoe 
grobu pec[ejte]. 

8136. Vol. XV. 7 

263.



98 BIS. PECHEA, BIS. DIN CĂTUNUL SĂTENI, BIS. DIN DOICESTI 

LI. 

Pechea (jud. Tecucii). 

264,  Stîlp de piatră cu inseripţia: 

Alexander Vasilievits Engelhard ist hier begraben. 

Anno M.D.CC.LXX. Sie haben Todt und Verderben gespien. 

Wir habân es nicht gelietten. Zwei Kollonen Fusvolk, zwei 

Baterien; wir haben sie nidergeriten. 

(Copie de I. Codreanu, comunicată de d. Î. Bianu.) 

LII. 

Biserica cătunului Sătenii (Dîmboviţa). 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

265. Pe o piatră de mormiînt afară: 

+ Aicea supt a&asti piiatri zac osele robilor lui Dumnezei': 

jupan Cîrstea i jupăniţa ego Despa; popa Tanase, iriţa Rada; 

popa Gorcea, irița Ana; popa Stanciul, irița Mariea; popa 

Izani (?), popa Ianache Nan, Oprişan, Vintilă], Cirstea, Ar- 

ghira, lonaşco, Stanca, Paraschiva, Vintil[ă], Stanca den Si- 

teani. Pis az popa Dumitraşco, sin popa Vasili..., vileat 

7177 [1669]; pis mlebs[ţa] Aprilie. 

2. Ctitori: „jupan Matei Cazote, tvor [= tori] Vistiier“, „jupan 

Costandin tyori Logofăt“, Maria „Visteriasa“, cu fetiţa, Maria; 

Rădiţa Zădăriceanea. 

LIII. 

Biserica din Doiceşti. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.) 

266. 1. La intrare: 

Acasti sf[ă)nti. şi dumnezeeasci bisearici, a ciriea hram 

Naşterea, prea-curatei Fezoare şi stipînii noastre de Dumnezeii 

niscătoarei Mariei, si priznueşte, den temelie ziditi, ridicati 
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şi înfrumosiţaţi iaste de luminatul | ŞI. i întițatul 1 0, , Costandină 
 Basarabă Voevoaii, Domnul şi oblăduitoriul Țării-Rumineşti, 
aici într'acesti locu unde alti dati vaii fostii, în slava, lui 
Dumnezeă Şi în vetnica sa, pomenire, sivirsind-o la anul de 
la Zidire Lumii 7215 [1706] şi al optsprizeacelea an al Domnii 
Sale. Mleslța, Septlemvrie] 20. 

2. Pe o icoană: 

„. cheltuiala dumnealui biv. Vel Căminar Costandin Ma- 
vrocordat... „ Doamna Lucsandra Mavrocordina, . (2. 

3. Ctitori: Constantin Basarab Brîncoveanu, Constantin Voevod, 
Ștefan Voevod, Matei şi Radu Voevod [fiii lui); „ulospoljda iego 
Mariea“ şi fetele: Stanca, Maria, Smaragda, Ilinca, Safta, An- 
cuța, Bălașa. Apoi „jupan. Papa Brăncoveanu Vel Postelnie“, „ju- 
paniţa ego Stanca Cantacuzino“ [părinţii Domnului], „loan Matei 
Basarab Voevod“, „jupan Preda Vel Vornie Brâncoveanu“ [bunicul 
Brîncoveanului). 

| A LIV. 

Mănăstirea Nucet. 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

1. La intrare, zugrăvit: 

„Această sfintă şi dumnezeiască biserică, în:care se prăz- 

nueşte hramul Sfintului marelui mucenic Gheorghie, de întiia 

temelie. este zidită de bătrinul jupan Gherghina Pircălabul cu 
soţia sa Neaga, şi, cu zidu şi odăi înprejmuind-o, şi călugări 

stringind, şi egumeni pun[ănd] şi cu sate şi moşii și cu Ţigani 

înzestrind-o, monastire au numit-o. Apoi, de vremi de reșmi- 

rițe şi cutremure viind la, slăbiciune a doua oară, iarăși din 

temelie sa” zidit, din venitul săi. şi cu .ajutorul a trei negu- 

ţitori greci alle] căror nume nu se ţin minte. Şi apoi, iarăşi de 

vremi de răşmiriţi şi, cutremure. mari, viind la slabă stare, 

la -leatu: 1840 egumenul ce ai fost ocirmuit la aceasta sf 

monastire- din porunca, prea-inălțatului Domn „Alexandru 

267. 

268.
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Ghica Voevod, a treia, oară, iarăşi cu venitul mănăstirei, din 

temelie o ai zidit-o şi cu zugrăveală o ai înfrumusețat, de 

cel de acum egumen, părintele archimandrit Gherasie; 1849. 

„Gherghina pîrcălabul se întîmpină în vremea lui Neagoe Ba- 

sarab. V. |. Bogdan, Relaţiile Țării- Românești cu Braşovul, I. 

2. Pe o piatră de mormînt: 

Aice, suptu aasta, piatri zac osele robului lui Du(mnezeii] .. . 

Pis m[esi]ța Fe[vruarie] 20 dni, leat 71c6 [1658]. 

LV. 

Schitul Fusea (comuna Vulcana-Pandele). 

[comunicat de d. V. Drăghiceanu.] 

1. La intrare, zugrăvită: 

Acastă sfinti biserici sau zidit de la Hs. 1779 de Şirban 

Fusea pini în ferestre, ear de fiul săi Negoiţi ispriviti şi în- 

podobiti cu toate hodoarele; eari, la leat 1832, Noe|mv)rie 10, 

am fost orînduit de sfinta Mitropolie egumen pe toati vieaţa, — 

căndu am găsit-o în proasti stare, şi silitu am fost a o înfru- 

museţa pre cît puterea m'ai ertat, potrivit testamentului ce 

mi s'a, dat de Sfinta Mitropolie; şi, la cutremurul din letu 

1838, dirîpînîndu-se turlile, cît şi bolțile, m'am nevoit earăşi 

a o preface ca şi din noi, zugrivindu-se cu toate cele tre- 

Duincioase, şi, săvirşindu-se, s'a, şi sfinţit la leatu 1844. Însă 

la, leatu 1859, Septembrie 27, arzind casile, cu toate names- 

tiile, şi biserica cu toate hodoarele, nemai scăpindu nimicu 

decît neşte: ziduri ruenate, şi, cu ajutoru lui Dumnezei, m'am 

nevoit cu a mea cheltuială ca și din noi, biserica cu zugră- 

veala, hodoarele, precum casele cu toate înprejmăriile, precum 

se vid, de robu lui Dumnezeii Dionisie ermonah, egumen şi 

starițu al schitului Bunea, în zilele prea-înălţatului Domn lon 

Alexandru Cuza Voevod şi al Sfinţii Sale D. D. Nifon, 1862. 

2. Ctitori: „Dionisie irmonah, Fusi şi Buni“; în haină de că- 
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lugăr; „jupan Șerban Fusea, Stanca, soţia sa; jupan Negoiţă Fusea, 
llena, soţia sa, şi copilul lor, Ioniţă.“ 

IVI 

Mănăstirea Gorgota (cătunul Gorgota), 

l. Inscripţie zugrăvită, înnăuntru: 

+ Ale tali dintru ale tale aduce ţie, Doamne, robul tăi 
-Efrem ermonah, egumen sf. mănăstiri Gorgota, ce a fost 
trimis de la Meteura!. Acastă sfintă mănăstire, fiind zidită de 
al doilea de răposatu Neculai Vistieru de la Enina [= Ianina) 
în zilele Domnului Radu Voevod [Mihnea], şi, după vremi, 
sstricăndu-se, încît nu mai putea preot ca să slujască sfinta 
leturghie, şi, viind Sfinţiia Sa, părintele Efrem egumen, şi 
'văzănd-o aşa, dărăpinată, a apucat de ai preînoit-o cu fa- 
cerea clopotniţii şi cu şindrilitul, şi cu tăvăneala, şi cu zugră- 
veala, i cu zugrăveala la cinci icoane, i cu facerea chiliilor 
„din casele de de-asupra porţilor, i casele cele mari pe cari 
tot Sfinţia Sa le-aii făcut din temelie, în zilele prea-înălţatului 
Domn lon Alex. Ghica Voevod, spre a Sfinţii Sale pomenire, 
în veci vecilor; 1836, lunie 5. 

2. Pe un potir: 

Acest sfint potir ieste dăruit de robul lui Dumnezeiă et 
Gheorghie, cu neam[ul]; Ianache, cu neam[ul], — la Golgotha; 
1814. 

3. Ctitori: 

Radu Voevod şi Nicola Vistier. 

1 Meteora, mănăstirile pe stincă, din Tesalia. 

211, 

272. 

- 273.
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LVII. 

Inscripţii cîmpulungene. 

„leomunicate de d. V. Drăghiceanu.] 

A. Biserica Marina. 

274. 1. Pe un stilp în curtea bisericit: 

Ridicatu-sa atast[ă] cinstit[ă] cruce,:pe hramul. Văvedenie 

blogorodilte în. zilele Jo: Radul Voevod, şi s'au nevoit robii lui 

Dumnezeii Ivan, Stanca, i sin ego |= fiii lor). .., Pătru, Anca, 

:Badea,,. ca si le fie lor pomană în veaci; leat zana (1665). 

275. 2. Inscripţie pe piatră la intrare: a ' 

Acastă sf[ijntă dumnezeiască, pisearică, aflăndu-se din zilele 
vechi părăsită, şi neaflăndu- -se ctitori ca să o mai înciască, 

şi stănd biserica necăutată, îndemnăndu-mă e. robul lui 

“Durnnezeti, Barbul, -de: o am înoit-o, întru slava sfintei mlu uJ- 

'ceniţei Marine, pe căt mi-ati fost putinţa, şi am făcut clopot- 

niţe den temelie, precum: se vede, şi amii cumpărat şi: două 

'candilă de argintii, şi o vie ami cumpărat, de'o am dat be- 

sericii de pomeană, în zilele luminatului Domn 10 Costandin 

Voivod, m[esi]ta, Septlemvrie] 2 20. ane, leat 7205 5 796) | 

276. 3. Pe o piatră: 

Acasta sfintă şi [dumnezeiască biserică, hramul] Vivedenie 

blogootilje zidit ati din temelie) eii, judeţul Gherghii. 

B. Biserica Sf. Ilie. 

277. 1. Pe un clopot: 

Acest clopot l-ai făcut popa .-Hrizea i. popa Neculae; 1774. 

278. 2. Pe alt clopot: 

Acest clopot sati dăruiț, la Sfânta biserică, st ie de az, 

jupan Sterie.
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C. Biserica Domnească. 

1. Pisanie în curte: 

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu plinireă, Du- 
h[ului] S(fănjti, ziditu-s'aă acastă sfintă bisearţi]că întru cinstea, 
şi hramuli Sfintei Vineri şi a lui Sfintului Ioan Predtet, în 
zilele prea-inălțatului Domn lo Costandin Nicolae Voevodii, 
cu blagoslovenia, Mitropolitului chir Filaretă, cu chiel[tuliala 
acestor preoți: erei Oancea, erei Ionii... Vă leat 7267 (?) (1769). 

2. Pe un clopot: 

Acest clopot s'a făcut de dumnealui Gheorghe Negulici; 1799. 

D. „Crucea jurământului“ în zidul casei Pobescu, 
Str. Negru- Vodă : | 

Întru numelfe Tatălui] şi al Fiiului şi al Du(hu]ui Sfinti. 
Ridicatu-se-au atast[ă] cinstiti și dumnezieasci cruce întru 
slava şi cin[stea] Nașterii Domnului Nostru Isfus) Hristos) şi 
întru pomeana [Domnii Meale] lo Duca Voevod şi a Doamnii 
Domnii Meale Anastasiea şi al fiului Domnie! Meale, lo 
Costandin Voevod. Vizînd [Domnia Mea] mila oraşului Cim- 
pulungul, cum si fie ertat de vam[ă] de piine, si nu dea 
vam[ă] domneasci, aşijderea şi orişanii si nu dea vamlă], ori 
din ce vor vinde, cum ai fost ertaţi de riposatul Radul Negru 
Voevod, cind au fost leatul 6723 [1215], şi de Alixandru-Vod[ă] 
lliaş, fost-aii leatul 7136 [1628], şi de alţi bitrini rîposaţi Domni, 
precum scrie în cirţile ceale bitrine şi în pisaniea sfjijntei 
milnăjstiri [vol. 1, pp. 128—30], carea eastle] pusi de-asupra, 
uși besearici, i [întirită, de riposatul Matheii Voevod] cu mare 
bleastem. Iar, cînd a fost acum, în zilele Domnii Meale, ve- 
nit-aii judeţul cu oroşani, cu jalbi la Domnia Mea, spuind 
cum le strici. cilugării mila. [oraşului] ce au avut de la alţi 
Domni bătrini, — între aceea [Domnia Mea, văzind cărţile] 
ceale bătrine și ce scrie în [pisania sfiin tei mănăstiri, Domnia. 
Mea] încă am întărit [mila cu acast[ă] cinstită, cruc|e], [ca 

279. 

280. 

281, 
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Să, fie] er taţi işi de Domnia Mea, de toate cite scriem; iar. 

cine nu va [păzi această milă], si fie proclet și a[nathemaji 

Şi ispravnic ai fost Andrea. 

E. Crucea pîrgarilor, în piaţă. 

[După cele de mai sus: Aşijderea şi pentru judecata ora- 

şului, pe orașani să-i judece judeţul cu 12 pirgari şi: cu bă- 

trînii oraşului; iar călugări, sai pircălabul, sau micar alţi să 

nu aibi a, să, amesteca, ca să strice judecata şi obiaiul lor, 

ce ai fost de Ia alţi Domni bătrini; ci toate legile şi judeciţile 

lor să fie stităt[oare], şi nici judeţul să nu aibă voe a lua 

vamlă] de la oroşani, ori de ce vor vinde, şi. să fie ertaţi de 

Domnia, Mea, de acestea cite scriem mai sus. lar cine nu va 

întîri mila, oraşului, să fie proclet şi anathema. Și ispravnic 

ali fost Andrea, judeţu cu 12 pirgari. De[chemvrie] 25 d., vă 

leat 7184, însță] la leat 1[67]6. A[eastă] sfinti cruce ce să vede 

ziditi în zid, ai văzut dumnealui Slugferul] Gheorghie Ru- 

veanul (?), pristav oraşului, ati rădicat acastă cruce cu chel- 

tuiala dumnealui, ca să fie întirire oraşului, i judeţ fiind 

Neculae Roşiu (?). (Încă două rinduri.] 

LVUII. 

Cătunul Podul-Dîmboviţii (judeţul Muscel). 

Pe o cruce lîngă pod: 

Acastă sfintă cruce sau rădicat în slava Domnului Nostru 

"Isius| Hristojs de blagocestivul Domn lo Costandin Brăn- 

coveanu Basarab Voevoda, la douăzeci şi trei de ani ai Dom- 

niei lui, cănd au făcut şi podul acesta peste Dămboviţa, fiind 

ispravnic Alexandru Şufariul Vilsănescul; şi saii săvirşit la 

luna lui Octomvrie 1 zi, la leatul de la Zidirea Lumii 7220 

(1711).
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LIX. 

Biserica Curteşti din Botoşani. 

l. Pe o Psaltire din 1l7—: 

Carte ce să numeşte Psaltiri, am afirosit-o la, sfinta biserica 
din satul Cărteștii, ce esti hramul Sfăntului Nicolai. 

Se adaoge psalmul de război şi acela „cînd vei începe la păine 
noao saii la vin sai la orice fel de poame“. 

2. Triod Mare din 17—. 
3. Pe o Liturghie din 7267: 

lari cine sară ispiti, dinti preoţi, sai diiaconi, sati cliricii, 
sau fecorii dăjdieri, sai săteni, sati oricine ar hi, ca să o ee 
să o zălogască sai să o pue undeva, pentru nescareva, belele, 
de aice de la Sfăntul erarhu Neculai din Curteşti, sati din 
cei ce fură, bisericile, tălhari să fie anaftima ca şi Ariia și 
proclet ca Iuda cel ce ai văndut pre Hristos), şi să fie legat de 
318 părinţi şi de şapte săboară, şi să aibă, părăş la judecată 
pe Sfetii Neculai; şi ei, preutul Aftănasie, cu blagoslovenie pă- 
rintelui arhireului vos .... 

4. Mineiă din Rimnie. 
5. Pe un Penticostarii, din 7293, Rîmnie: 

Acesti Pinticostară este cumpărată prin ostineala mea 
cu 18 lei de la părintele iconomu, şi este datii besericii dintă 
satu Curteştii, unde să prăznueşte hramu sfăntului ierarhi 
Necula... E, preotul Ioană ot Curteşti; Dechemvwrie 27, 
let 1797. 

6. Apostol din București, 1784. 
7. Octoih din Bucureşti, 1792. 
8. Triod din Buda. 
Dat de Dormagiu, la, Curtești; 1792, 2 Septembre. 
9. Antologhiu in 1806. 
Dat de Dimitrie, fiul lui Chiriac Crăstiian Sardar, la Curteşti. 
10. Panihid din laşi, 1807. 
11. Mineie de Buda. 

284. 

285. 

286,
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Ceale 9 cântări din Psaltire; laşi, 1815. 

Tipiconăi din 1816. 

Octoihos din 1818. 
Liturghii din lași, 1818. 
Cum să se urmeaze slujba întru prea-sfinta Duminecă a 

Paştilor; 1833, Iași. 

17. Bvhologhiu din laşi, 1834. 
287. 18. Pe Psaltirea din 1835: 

Acastă, Psaltire sati dăruit ieromonahului Ghenadie Scriban, 

de cătră însuş înnaltul arhiepiscop D. Veniamin de Costachi, 

Mitr. Mold.; 1836, Aprili 14, în laş. Eă am scris, Neofit Sin- 

gelos. 

| LX. | 

Biserica din Hadimbu (jud. laşi). 

288, 1. Pe o carte: 

Duminecă sara sai cutremurat pămîntul în anul 1793, în 

luna lui No=mvri în 27. 

289. 2. Pe o Evanghelie din 7270, Bucureşti: 

Acastă sfintă ivanghelie este a celui mai mic între preoţi 

erei Grigorie Brăileanu ; și am scris la leat 183(0], Noemvre 28. 

3. Triod din 12177. 

LX. 

Schitul Hadîmbul. 

290. 1. De-asupra uşii: 

H3&oaeniem W'TUĂ, Ch NOCMEUIENIEA CHA 1 CHEDRUIEHIEM CTPO AXA 

ocuoga un corRopn: nan Lann XaaumeSa S$ BSNORE IackH, Hă ropk 

BEAHROH, HAEKE ECT XpAM păCARO ApeTA H BA, Ei AHH w Fewprie 

Fuka Boegoa, E AET z3pău, cen. n. 

Adecă;:
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“Cu voia; Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu: săvîrşirea Sfini- 
tului Duh a înnoit şi făcut această biserică: dumnealui Iani 
Hadtmbul în pădurea Iaşilor, la Dealul Mare, unde este hramul 

Înnălţării Precistei şi Născătoare de Dumnezeii, în zilele lui 10 

Gheorghe Duca Voevoă, în anul 7138 [1659], Septemvrie 8. 

2. Pe un mormiînt din veacul al XVI-lea: 

"Ey6ă8z asia 6 Sobhos rob Qzo5 "Anstroc bibe mod "Acra, XA 705... 

[Aici zace robul: lui Dumnezei Alexie. fiul lui Asta... .] 

3. Pe un Apostol din 1756: 

„ Acesti sfinti. Apostoli s'a dati la mănăstire la Dialu- Mare, 

să, fhie petru sufletile nostre, care mai sus n'am pus şi numile 

nostre . . .; şi ei, Adrunachi, s'aă scrisă, leat 7266 [1758] 

Avgost 23. 

4. Mineiă grecese din Veneţia, 1771. 
Mineie de Rîmnie, 

Psaltire din 1817. | 
Liturghie din laşi, 1818. P

R
 

LXII, 

Biserica din Hancea (jud. Botoşani). 

1. În cimitir: | 
„Gustav Adolph;..14 April 1878. 

2. De-asupra intrării: 

Anul 1847, Aprilie întțăliă, cu ajutoriu lui Is(us) Hr(istojs 
dinsu (?) Sai început a să zidi atastă sfăntă beserică, în sat 

la Hance, cu hramul Sfinţilor Voevozi Mihail şi Gavriil, prin 

“toată cheltuiala a lui Grigori Canano, Agă, p... la 72—, Av- 

gust saii săvărşit. Mihaijachi, calfă, de chetrari ot Botoşani. 

Reparată în 1880, de Grigore şi “Vasile Cananăii. 
3. Pe strană: 

291. 

292. 

293. 

294. 

295. 

Acastă strană sai făcut prin osirdiia şi toată cheltuiala ...
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a boeriului Vornic Iorgu Vîrnav şi soţ, Anastasia, spre vec- 

nica pomenire şi a toată familia. 

4. Evanghelie din 1142. 
5. Penticostariii din Blaj, 1808. 
6. Tipicon din laşi, 1816. 

LXIII. 

Biserica Hlincea (jud. Iaşi). 

1. În dosul uşii de intrare: 

"AvnEpOn în Bapuv vis 6 Boros val năvosnros vads obros Tod dpiov 

xoi. Evâ6ţov peţadowăprbpos Lewpyion rob rponeopăpov 8 ovvâpouijc,. 

c&65ov re xai dandme rob eboefearărov Xa txhnunporărov abdevros 

abpiov ”lwiwov Baohstoo Bonmfâvra, Ext BE avnoropijim zapă rob ebos- 

Beorărov xai Exdaufporătov viod mbrod, xbpiob 'loăwvov Xrepăvov Borj- 

Bovra, abOăvrns miss Mohophayias Evexav oyixiis adry owtnpias 

ai Gepvenăs uvru650vov Xa. râv adtâv "fewnrâpuv, âpyteparsbovros To 

moweporărov MnrponoMiro» Mohofhaylas XaBpă wa. înep.ovzbovroc 88 

705: navostorăzov ubpiov Aost9ov. "Eros nd otăoswe x6ou0b (pt, azd 

28 rije îvoăpxob oixovouias ax", ivărâvos Up, pri Nocufipiov wi. 

[= Sa ridicat din temeliile pămintului această cucernică şi 

vrednică de închinare biserică a sfintului şi slăvitului mare 

mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă, prin ajutorul şi 

cheltuiala, prea-evlaviosului şi prea-strălucitului Domn domnul 

lo Vasilie Voevod, şi sa zugrăvit de către prea-strălucitul 

fii al lui domnul lo Ștefan Voevod, Domn a toată Ţara 

Moldovenească, pentru sufleteasca lor mîntuire, şi pentru trai- 

nica amintire a lor şi a părinţilor lor, fiind arhierei Preao- 

sfinţitul Mitropolit al Moldovei Sava, şi cirmuind prea-cucer- 

nicul domn Dosoftei. Anul de la Facerea Lumii 7169, iar 

de la, Întrupare 1650, indicţia a 13, luna, lui Noiemvrie în 20.] 

Şi în Dossios, pp. 8i-2. 

2. Pe o icoană:
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"EOze uă "Afpuaoe 6 05rme, T(erartobias ră vby dpyep.avăptrns, 
Os anxuarigsta! ri) duaprim râ XapO Tis zahrievesias [=a pus-o 
Avramie preotul, acum arhimandrit al Cetăţuii, care va, răs- 
punde de păcatele sale în ziua, Învierii de-a doua.] 

loan Balomiri zug[rav]; 1830. 

3. Pe alta: 

Oiua zEpvxa r0d'Apauinv 0drov, Tţerartodiae ră văv ăpyru.avâpirav, 
95 uma6ijr, Kbpre, ueră râv vewtâpuv, xonatâv ccbrăy XMI,pob rây 
zpoxarâpov [= dar al lui Avramie preotul, acum arhimandrit 
al Cetăţuii, de care adu-ţi aminte, Doamne, cu părinții lui, 
învrednicindu-l de soarta strămoşilor.) | 

[Tot de Balomir.] 

4. Grafit la altar: , 

Ianăcachi protopop Mitropolii; 1802. 

5. Două icoane din veacul al XVII-lea. 

6. Pe o Evanghelie din 1715: 

Să, să ştie că atastă sflăjntă şi dumnezăiască. Evanghelie 
amă cumpărati ei lonă Duca şi deinpreună cu soțu mei 
răpăuosata, şi ami dat-o preutului Neculai de la, Hlince, ca, să 
slujască cu dănsa la, sflă)nta beserecă unde va, fi el. |Blestem.] 
Și pricopsală să nu aibă nici el, nici copii lui în veci, amini; 
erei Niculae, velet 7293 [1785]. 

1. Penticostariii, din Blaj, 1808. 

8. Mohtveanic din 1819. 

9. Orologiu din 1825. 

LXIV. 

Biserica din Bălteni (Ilfov). 

1. La intrare: 

ș Acest sflăjnt şi dumnezeescu hramu al sfăntului mare 
arhierei Nicolae, zidit-o-am de în temeiti eii, robul lui H[ristojs 

298. 

299. 

301.
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„Hrizea, Marea-Dvornic; den căt m'aii dat Dumnezeii cheltuii, 

şi, ajutăndu Dumnezei, rădicat-am atastă sfăntă rugă în slava 

şi în lauda lui Dumnezei celui slăvit în Troiță şi în numele 

marelui Sfăntului Nicolae; făcătoriu de ciude, şi se-aii început 

în zilele lumina[tului Domn lo Alexandru, fezor Radului...; 

1626). 

„2. Pe părete: 

ș Pis Stoica, meşterul ca să să ştii de căndu am făcut je- 

gală la, sfțăjnta şi.dumnezeiasca [biserică], şi ai fostu părin- 

tele ..., egumen, şi ai fost [ctitor] Hriza, Vornicul şi Dumi- 

tra[na], în zilele [lui Alexandru- Vodă]. 

LXV. 

Mănăstirea Dintr'un lemn. 

[comunicat de d-l Al. Lăpădatu; ef. vol. 1, pp. 181-2.) 

Supt jeţul arhierese:. 

Întratastă sflăjntă mănăstire den un leam, supt acastă 

piatră să odihnescu oasele celor de bună, pomenire |lumi- 

njaţilor: 

Mării Sale Doamnei Mariei a Mării Sale răposatului lo 

Şărban Basirab Voevod, [&-aii] fost Domn Ţării-Romănești, 

care ai trăit ani 78, şi [aii răposat] la anul 1725, la Noem- 

vrie 16; - 

şi a fiiului Mă[rii) Sale Gheorghie Cantacuzino Băsarab, care, 

după [răpojsarea mai sus pomenitului părintelui Mării Sale, at 

[fost] pribeag în Ardeal, şi ai șăzut la. cetatea Braşovului, 

supt protecţia chesaritască, ani 32, şi, de acolo, viind aicea, 

întru atastă Ţară-Romănească, dincoace de Oltu, aii fost Ban 

Administraţionului înpărătesc, şi după aceia, aii fost gheniral 

pină la, răposarea, “Mării Sale, fiind îăiluit 'de la Înpărăţiia 

a prea-sfinţitului Înpăratului Romei, Carol al. şaselea; care 

aii trăit anj 59 şi. ati răposat întru acest an [1739], în .29 ale 

lunii lui Mai; e
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precum şi oasele nepoților Mărielor Sale, anume Şărban 
şi Gligorie, fiilor Mării Sale Gligorie Baron Vlastă, ce iaste 
întru atastă chesaritască Vlahie întăiul Consilieri de la Ad- 
ministraţionului înpărătesciă, şi ai Mării Sale Doamnii Bălaşii 
Cantacuzenii, sora mai sus numitului răposat Mării Sale 
Gheorghie Cantacuzino, — care oase străngăndu-se toate întru 
mormănt, sai pus atastă piatră la acest an, 1734, la luna lui 
Mai în 25. | 

E plat (?) [=Iordachi?], fiiu Mării Sale domnului Ghiorghie 
Cantacuzino b[iv) B[an], Ghinăral-Maior Chesariceştii Măriri. 

Cf. Gen. Cant., p. 285 şi urm.



IV. 

ORAŞUL AŞ, 

8136. Vol. XV.



I. Biserica Sf. Paraschiva-de-Sus. 

l. Piatră în cimitir: | 
. răposatului Hatman Maţei Roslejt, născută Miclescu, 

săvărşindu-să din viiaţă la anul mintuirei 1841, Septemvrii 
în 13, înmormintîndu-să în catedrala mănăstire a Sfintei Mi- 
tropolii în Eşii. | 

2. Cruce de la „Comisul Gheorghie Coroii; 1847, 4 luniet, 
3. Catapeteazmă din 1858, 3 Maiii. 
4. Mormintul, din 1858, al lui Vasile Văreolică şi fiului, Ștefan. * 
5. Pe un Penticostarii din 7261, Iaşi („de cucerniculă între 

diiaconi loani Simeonovită, tipografii ardeleani“): 
Să să ştiia de căndu sai apucluljatu dascalu Gligori la 

Prapadomna, Paraschiva, în postul cel mare... 
Să să ştiia căndu ai venit Moscalii în laş. 

6. Pe un Chiriacodromion din București, lanuar 1801: 
Această sfăntă, şi dlujmnezăiască carte ce să numeşte Chi- 

riiacodromiu, adecă Sfănta Ivanghelie tălmăcită, cu cuvănt 
dumnezăesc însuflată, şi s'aă cumpărat de cinstiţii poporăni, 
anume: dumnealui Vel Stol[nic] Zamfir, i dumnealui Vel 
Stoljnic] Șărban, i dum[nealui] Ban Zurzache, i dum[nealuj) 
Vel Stolfnic] Gheorghe Gheuda, şi alţi, cu milostenie prin oste- 
neala preotu[luli Gheorghe de la besărica Precuvioasăi Pa- 
raschevi;. | 

304, 

305. 

306. 
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307. 7. Alta: 

Optu lei am [avut ei Şărban biv Vel Stol[nic) agutor la 

cumpăratul aceştii cărţi ce este la biserica Preapodoamna 

Parascheva; 804, Aplrilie] 10. 

8. Strastnic de la Blaj, 1804. 
9. Mineiul pe Mai; Buda, 1805. 

10. Tipicon de laşi, 1816. 
li. Evanghelie de Neamţ, 1821. 

12. Evanghehe de Buzău, 1831. 

1 În păstrarea clisiarhului se află un număr de acte între care 

acestea : i 

8 Novembre 7268 (1759). „Paraschiva, fămeia lui Timofte, fetorii 

lui Scovarză“, cu fiul, Costantin, pentru casa vîndută lui Mimi 

tohodarii, „lăngă Ionii. Ciauş de la stiag[uli) ali doilea“, cu 27 
m de „lei npi“. Marturi: Ionii Borozanii, Grigoraş Golăia, Chirila 

Borozanii. Serie „Carpu, diiaci za Divană“. 

15 Novembre 7270 (1761). Grigore lon Voevod, pentru „Aivazu, 

om strein, ce să află slujindii la isprăvnieiia Curţii domnești“. Cere 

loc de casă, „din susi de iazul glolsp[oja“. Se hotărăşte. 
15 Dee[embre] 7272 (1763). „Mimiiii, ehihaiaoa de toh[oldari“, 

cu soţia, Tudora, şi cu Costantin, către „Aivaz de la isprăvnicie de 

Curtea g[o]splo]du“, pentru vînzare de casă cu 130 de lei „bani noi“, 
„pe loe gfolsp[oldu, supt Curtea domniască“, luată de la „Paraschiva, 
fămeia lui Timofti sin Seovarză“. Mahalapii marturii: „Costandin 

Grecu, Ionii Strămbăiii, slujitoriit g(ojplo]d, Ion €auș, slujitori 
e|ojsplojdu“. Serie „Vasilei diiacii za Divanti“. 

26 Mai 1767. Carte de judecată pentru procesul Aivăzoaii eu 

Hriste băcal de aici, din Eşi“. Bărbatul vînduse fără știrea femeii, 

iscălind-o el. „Ducăndu-să la T|aja Munteniască, n'aii găsit pe 

Aivaz, bărbatul ia, fiindcă să dusăsle] la “Țarigradu, şi sai dusi 
şi & după bărbat la Țarigradu, şi de acold aii înțălesii cumii că 
bărbatul ei este mortu“. Se face cercetare „din mahalagii“. 

3 Iunie 1769. „Catrina Aivăzoai, dinpreună cu soţul miei, Mihai 

Cap. Silion“, dă zapis lui Ivan Siliion, cu „soţu“ Măranda, pentru 

vînzare de case „în mahalaoa Broştenilor, supt Curte gosplo]d, care 

să hotărăște cu preotul Polizlu], şi e[u] Arnăutul și Ispir“, cu 150 
de lei. Iscăleşte şi Aoyurpăva, „Ispir mah[alagii]“, „Sandul mătăsar“. 

2 lanuar 1799. Testament.
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II. Biserica Toma Cozma. 

1. Pe o icoană din altar: . 808, 
Ctitora, sfintei biserici: Ecaterina Păhărnitasa,; 1807, Av- . 

glust] 30. 

2. Pe alta, la catapeteazmă: : 309. 
Ctitorul sf[i]ntei biserici: Toma Cozma Vel Paharnic; 1807, 

Mart 7. | 

3. Triod din 7290. 
4. Cazanie din Bucureşti, 1792. 
5. Penticostaviă din Rîmnie, 1800. 
6. Vieţile Sfinţilor, laşi, pe Septembre 1807. Iseălese prefața: 

Petru M. Ephesios, frâzonadoe wovotrâe, Steph. Archichrvsochoras 
din Linotipion, Hagi Theodorios repyioy îx Nacbsoqs. 

7. Testament de Petersburg, 1817. 
8. Evanghelistariă, de lasi, 1826. 
9. Kvhologhiu de laşi, 1834. 
10. Orologhion adecă Ciasoslov de Braşov, 1835. 
11. Colecţia revistei Predicatorul. 

III. Biserica Sf. Treime. 

1. La intrare: | 310. 

Sai zidit atastă sfintă biserică la anul 1853, Octomv|rie) în 
11 zile, cu hramul Sflintei Trimi, prin sărguinţa, şi osteniala 
neguţitoriului Tănasă Enesc[u] şi cu: agiutor de bani, dinpreună, 
şi cu alţi pravoslavnici creștini, ce şi ei ai agutat întru să- 
virşiri acestui sfănt lăcaș, pentru sănătate lor şi ertare pă- 
catelor a tot neamul. E 

2. B:fitoy zod ?lo»viov unv6s, veni pararonofiv, ua emiuedâg dtop- 
Gofjăv zapă mnpiov "A =tăyăpob Kaymehhapioo; Veneţia, 1749 (adusă 
din Ivir la 1820). ai | o 

Alexandru Cancelariul, care a scris, iscălind- astfel, şi '0 Istorie 
a lui Petru-cel-Mare, e: Amira eronicarul. = 

3. Pe un 'Opohâtovy pân, Venăţiă, 1760: e aW, 
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Kai râde ris... .rîe xoxâvas Sabrae [= şi acesta e al]... co- 
coanei Safta. 

312. 4. Pe o Evanghelie din 1795: 

Tă mapby ov edapENov ozâpyn xrijua zob Ilerpov âveviov Xotzpo- 

  

viov zponrovutvov îx râe Goovimxijs rai norprapăixijs povis my 'lfpov, 
Xa Th opispooev eic iv "Oxva, sic ză p.ovastT,pt tob Obpodzr, 3ă 4o- 
Xixhv ob oornplay, vă Ey md uymudotvov: 'loy,. Ey e ai, “ţ, Iltrpov | D "i : [ pob, 
ua . % bi Fugi 63 ! + LA A E 6s v Ze a II 75 A CI +a Ye AL WSTNE 0sv AVW0/8b97) TO (4V0tjevy, e eat VTLORDV TO X'!0y 

  

| ebarp[Shoy. 
i. Tă zapâv Epepfunev âmd ră “Oxvav, xai sâobrjrav ei ră tspăv Srodro 
| | psroxtov rob oyjiov ăzoorâhov ouă eis zobs 1813... Meherioc ăp- 

a avâ] pre). 

[= Această Evanghelie e a lui Petru, nepotul lui Sofronie proe- 
a gumenul de la împărăteasea și patriarhala mănăstire a Ivirului, 

şi a închinat-o la Oena la mănăstirea Ursachi, pentru sufleteasea-i 
măntuire, ca să se pomenească loan, Elena şi Petru; şi cine nu-i 
va pomeni pe cei de mai sus, să aibă pîriş pe sfînta Evanghelie. 

Cartea de faţă a adus-o de la Ocna şi a dat-o la acest sfint 
mitoe al sfîntului Apostol Toma în anul 1813... Meletie Arhi- 
mandritul.) 

Pentru mănăstirea Precistei din Oena, v. Înscripţiă, |, p. 28. 

5. Tipic din Iaşi, 1816. 
6. Xbvrouov Botasriptov de P. Lampadariu ; Bucureşti, 1820. De- 

dicată lui Alexandru Nicolae-Vodă Suţu. E 
7.. Evanghelie din laşi, 1821. 

„8. Psaltire de Neamt, 1824. 

  

i | 
Ei ! it 

IV. Biserica Patruzeci de Sfinţi. 

313. 1. Pe o icoană: | 

Acastă sfăntă şi dumnezeiască, icoană ce să numeşte Buna 
Vestire, iaste făcută cu cheltuala iconarului Ioan Vasiliu, spre 
pomenire sa și a soţiei sale, Zamfira prezvitera, şi a tot, neamul 

«lor, căt [şi pentru sufletul a răposaţilor părinţilor lor, Vasile 

IDR IEEE
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preot, Parthenie monahul, Ecaterina Şi neamul lor; 1847, 
Ghenari. 

2. Hrisov din 20 August 7268 (1760) al lui Vodă Ion Teodor 
Calimah pentru voie unor creştini de a zidi biserica celor patra- 
zeci de mucenici „aici, la orașul Iașii, în eapul Munteni mii-de-sus, 
de spre Copoii“. Domnul dă locul şi hotărniceşte. 

Mai multe privilegii și scutiri pentru biserică, 
Pentru biblioteca lui Vasile Drăghici, păstrată aici, v. Floarea 

Darurilor, II, n* 7. 

_V. Biserica Sf, Haralamb. 
I. Pe o o eruce de filigrană: 

Gheorghi; 1810, Octov(rie] 2. 

V. următoarea. 

2. Pe un artofor: 

edpios Topsezanuno+js" 1804, Map. 1 (= Gheorghe Tufecci- 
başa; 1804, Mart 1]. 

Acesta e ctitorul. Manolachi Drăghici dă povestea unui căpitan 
de Arnăuţi care și-ar fi ucis fratele, umblind cu potera, şi şi-ar 
fi răscumpărat păcatul prin clădirea bisericii (Istoria Moldovei, 
II, lași, 1857, pp. 63-4. Cf. N.A. Bogdan, Orașul Iașii, laşi, 
1904, pp. 137-8). 

3 Pe o piatră de mormînt: | 
“Yad răv diov Exeo zovâe mExvoy “Hzeigov, 

Td xrîoay rabeny zijy poviy pară ijhov ămaipov, 
Tecppos ză ăvona, “țâvoe Acovraţion, 
Koăeţactoawp rumfieis Geoniauari Kopiov- 
Tobroy oi napepevot xai răov fewpâvrec 
Tiy ăqecw airioare zopă Kwpiov năvrec, 
"la 6 zhasrhe noi Qede abrbv Obyxatarăt, 
Meră rpaimv ai edoefây rodtoy 38 "avara3y]. 
Tg 1835 tre, ci Abyoborov 27, utpa pir, 

[= Supt această piatră zace un fii al Epirului, cel ce a 
clădit această mănăstire cu rivnă nesfirşită, Gheorghe cu nu- 

314. 

315. 

316. 

 



  

317. 

318. 
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mele, fiul lui Leontarios, asesor de Colegiu învrednicit a fi 
cu voia lui Dumnezeă. Voi cei ce treceţi pe aici văzind acest 
mormint, cereţi de la Dumnezeii cu toții iertarea păcatelor, 
pentru ca, făptuitorul Dumnezeii să-l sălăşluiască împreună 
cu drepții şi să-l odihnească; anul 1835, 27 August, Marţi.) 

4. Pe un clopot: 

ecpytos rob Asovraţi, îx rây "loawivov, 
“Oare vai Tobpexrtjza5ms drîpt=v Tprepvav, 

"Avbrooe nai *hdwvas Tpsic rohrove E£ l5iwy 

"Ev m vag dv tepe tie Bepug zâv Geto, 
"va, Gray omzivoot, năvres, WLABOl, peădot, 
Loiwbprisw mapeyosw abri covţ peădy, 
Eide wai îi poi abrob 8. Goia Exstvov 
"Avanaobst îv ownvate dwaleoy wa div, 

Gegnssen 1804 A. B. in Bukarest. 
[= Gheorghe al lui Leontari, din Ianina, care a fost şi Tu- 

feccibaşa la Domni, a înnălțat şi aceste trei clopote din banii 
lui în biserica pe care a ridicat-o cu rîvnă caldă, pentru ca, 
atunci cind vor suna, toţi cei mici Şi cei mari să-i spuie cu 
glas tare: Dumnezeii să-l ierte! Și apoi şi sufletul lui, prin 
strigarea, acelor clopote, să se odihnească în corturile celor 
sfinţi şi drepţi.] 

N'* 7, 8 din Dossios, pp. 83-4. 
5. Pe Vieţile Sfinţilor ale Mitropolitului Dosofteii, “Septembre- 

lunie: 

Si se ştie cine ai scris, Andreiii, de ciîndu sat prestăvit 
mama (litere latine) în zilele lui Niculai-Vodi, lcănd umbla 
velet; şters!, şi Mitropolit chir Ghideoniă, şi sati pristivit în 
zi intii a lui Fevrar, şi înbla vălet de la Facere Lumei 7222 
[1743-4). , 

Să, să ştie că acastă carte este a lui Parthenie ermonah, 
cumpărată de la popa Nicodim cu 5. lei. Seris-am ei, lon, 
pe atastă carte. |
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> Acasti svlănti carte, anume Prologar, mi-iai dat-o mie, să 
hie pomană... [criptogram 2]. | 

Însemnare de danie din 7224 (?) (= 1715-6), 7 Mart. 
Să să ştie că acestu sfăntă carte, anujme) Proiogarii, ai 

rămas de la nenea polmenitul Isac, Dumnedzet să-] erute, şi, 
după moartea nenii, sai sculat unchiul mei preutul Lazar, 
Şaii luat-o, şi ai ţinut-o la dinsul multi vreme, apoi eă, tre- 
buindu-mi cartea, ştiindu că aii rămas de la niane, i-amă datiă 
strinsoria, să-mi dea, cartea, iar el, nevrindu, zicăndă că ati dati 
surore-miale Ilenii 2 zloți, pe vremea unii fomeţi, apoi, măr- 
găndu noi cu unchiulă mei, cu preutuli ..., Vasile a zu- 
decat gudecata, aii dzisti să dai acei 2 zloți pentru soru-mia, 
să ei cartea. Apoi m'amiă tocmit cu preutulă binişoră: fien- 
du-mi şi mie preutulă Lazorii datorii cu 2 lei, ni-am aşedzati, 
și ami lisatuă cei 2 lei pentru cei 2 zloți ce i-au fostă datoria 
suru-mia, preutului Lazori. Deci să s[ă] ştie că amă răscum- 
pirat-o ei pe banii mei pomana de la niania; deci să n'aibi 
nime, ni€ den fraţi, nici suru-mia. [Blestem.] L:'7232 [1723-4.] 

Acestu Prologari l-amiă cumpărat ei, Tudurii dascali, la 
velet 1796, Mar! 20. 

6. Evanghelie din 1794. 
1. Penticostarii, din Iaşi, 1800. 

VI. Biserica Sf. Gheorghe Lozonschi. | 
1. Pe o icoană: | | 319, 
Atastă sfțăjntă icoană sai făcut cu toată cheltuiala luj 

Paval Poaschi.... i 

2. Pe chivot: 

Acesti chivotă saă făcută cu toată cheltuiala dumisale 
Postelniculă Iordachi Sion; 1806, luni 29: Iordachi (sic), Eca- 
terina. 

3. Mineie de Buda. | | n 
4. Evanghelie din 7239+(1821), a Mitropolitului Veniamin. 

320.
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VII. Biserica Sfîntul Dumitru a Balşilor. 

321. 1. Pe o piatră prinsă în părete la, pridvor: 

Acastă piatră o ai făcut Ilie Catargiu Vel Comis şi cu soţia 
lui, Satha, fiicii loră Maria...a.... 

322. 2. Pe alta: 

Ana Catargu, soțiia, Marelui-Logofet Constantin Balş, s'au 
îngropat aice la anul 1812, Iulie 27, carea să roagă la toţi 
privitorii acestui mormiîntiă să, se roage lui D[uJmnezet pentru 
ertarea, greşalelor sale. 

  

E scrisă pe o piatră mult mai veche. 

323. 3. Pe o a treia: 

. Iordache Balș Marele-Visternic, feor Lupului Balş, carele 
o ai fost Logofet-Mare: acesta s'aii născut la anii de la Zidirea 

Lumii '7250 [1742], Fevrluarie) 12, şi sati săvărşit la anii 7320 
[1812], Martie 23, sai aşăzat aice în mormint supti acastă 
marmoră, rugăndu-să la toţi să roage pe milostivul D[ujm- 
nezei pentru ertarea păcatelor. 

324. 4. Pe oa patra: 

îi Ilovăyepia Fovyxohta, sboițoe [ eoprțioo Mrâdoa, Meydhob Braw4py), 
- seduom (pâe mar ză. 1792, Iavobapiav 12: Tine napaxasi ode G)Enowae 

ză răpov robrov ebyesta: adrij apă Kopiov sbyxpnaw. [= Pulheria - 
lanculeii, soţia, lui Gheorghe Balş, Marele-Vistier, s'a îngro- 
pat aici la 1794, 12 Ianuar; care roagă pe cei ce văd acest 
mormint să se roage la Dumnezeă pentru iertarea ei.) 

325, 5. Pe o a cincea: 

Supt atastă piatră odihneşte robul lui Dumnezei Manoil 
Balș, fiii al Lupului Balş Vel Logofet, carele întăi ai fost 

, Vel Spătariă, pe urmă, trecănd în Rosiia, Şi fiind în slujba 
oștenească, sai făcut polcovnic şi cavalerii; şi s'a săvărşit 
a 1812, Ianuarie 19, în Eşi, cu umilinţă, rugănd pe toţi carii 

e m NN
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aice vor ceti, din inimă a să milostivi şi cu d[ujhul să, gră- 
iască: D[ulmnezeă să-l odihnească, cu drepții să- -l sălășluiască. 

6. Pe o a șesea: 

Tis ora wire Mov One Tăvâ'Evveze, bus? 
Mazhozo ewpţiov 38 EX Ooyărmp, 
“Pa5oxdvora xedvh Epopov văoyos “Postroto. 
Ti Ze, Izeb. z6ry.0g ufo sv îjzim 
ISăâ3e moc (aie) sine mâne Xhuotoy zăai sa zăGats, 
"Eto/a 28 opereppe Ooparepeat gis, 
Tây obrev Suevaiov movoe, Teuoboanap Enră: 
Tod” 6 por Ehbae, măd)a d'ăgahouzym" 1198, Xenrepiov 13. 
Cf, pentru acest n' şi n! 4, Dossios, pp. 67-8. 

. Pe alta: 

Su atastă piatră odihneşte trupul robului lui Dumnezeiă 
Theodor Balș biv Vel Vornic de Țara-de-gos, carele sat 
mutat cătră D(ojmnul la anul 1810, Dechemvrie 15. 

8. Pe alta: 

Lupul Balş, ce aii fost Logofet-Mare, feforă lui Ioan Balş 
Vel Vornic, s'a îngropat aicea; acesta sai născut la anii 
1691, Aprilie 28, şi s'au săvirşit la anii 1782, Mart 16, ru- 
gindu-să la, toţi privitorii să se roage lui D[ujmnezeii pentru 
ertarea păcateloră lui. 

Cf. Studii și doc, XI, pp. 59-60. 
9. Tr riodion de Rimaic, 1717. 
10. Liturghie din Iași, 1794. 
11. Paraclitica din Veneţia, 1798. 
12. Triod din Veneţia, 1800. 
13. Evanghelie din 1801. 
14. Tigricon din laşi, 1816. 
15. Triod din Buda, 1816. 
16. Psaltire din Iaşi, 1824, 
17. Împărțirea de srti din Buzăi, 1833. 
18. Apostol din Iaşi, 1835. 
19. Ceaslov din 1835. 

  

326. 

327. 

328.
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20. Evanghelie din Buzăiă, 1837.. | 
21. Mineiă grec din Veneţia, pe Septembre; Octombre. 

VIII. Biserica Ziua Crucii. 

329, 1. Pe o icoană: | 

» Acastă icoană este făcută cu totă cheltuiala a robu lui Dum- 
nezăi Theodor Papuc, spre pomenire a tot neamu; 1862, Mai. 

330. 2. Pe potir: 

1823 T. M. ş.t. 

331. 3. Pe un Catavasieriii, din Mitropolia, laşi, 1778: 

- Acestu Catavasiiariă iaste dar di la părintile Mitropolitu, 
cănd m'ai diiaconitu la mănăstiri. [Blestem.]   

. Apostol de Rimnic. 

. Triod de Blaj, 1800. 
- Euhologhiu din Braşov, 1811. 
„ Octoih de Buda, 1811. 
Întuvghiile din Iaşi, 1818. 

9. Fuhologhion din Sibiit, 1827, 
10. Cuvinte puţine de loann Gură de Aur; Bucureşti, 1827. 
11. Tipicon grecese din Veneţia, 1836. 

| 12. Chiriacodromion din Buzăii, 1839. | | 

=
 

o 
Oi
 

m
 

24 

' IX. Biserica Sf. Andrei, 
332. 1. Pe un disc: i | | 

Aclejst [disc] saă f[ăjcut de] prleajsl[a] prucupecţi]lor : Con- 
stla|ntlijn, Gheorghe, d. peere (sic) sf. Andrea. 

333. 2. Pe o icoană: 

? Acastă icoană, este făcută de roaba lui Dumnezeii Safta 
| Budeasca; 1836, Eulie 25. 

334. 3. Pe o cădelniţă: 

Răpusatilu Sava; 1797. 

&. Tipicon din Veneţia. 

eee
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5. Pe un Octoih din Rimnie, 1731: 
Acasta Triod ati cumpăratii ra muerorptwuu preotu Ștefan, 

să să ştie. [Cine l-ar fura, să fie blestămatii depre cumiă să 
scrie în cărăţi... Şi înbla vlată 1246(1738], mţ. Mart, den. 9. 

6. Aiurea: , 

9 lei ami lută de la Bade Domia, şi me'ii rămasu cu șepte 
lei şi urtu. Şi era Gligori-Vodă, şi era cutremurii mare, că 
să despeacă pămăntu, în luna, lui Mai, la — de dzile, la, şepte 
asuri, 

7. Octoih din 11792. 

X. Biserica Sf. Atanasie. . 
1. Pe o strană: 

Acastă strană ai făcut Toma Goian. 

2. Îmbrăcăminte cu argint a unei icoane de la Eleneu Grigo- 
rovică, 1854. 

3. Icoană de la Ioan Talpiş; 1824. 
. Potir din 1856. 

Anaforniţă de la e. 1800.. 
6. Pe pomelnic: 

Si
 

>
 

Pomelnicul ctitorilor boeri rositeşti ci să tragu din -Marile- 
Postelnicu Manolachi Roset. Viei: Dracachi, Zoiţa şi tot neamul 
lor. Adormiţii: Manolachi, Irina, Ștefan, Safta, Iordachi, Eca- 
terina, Necolai shimonahi, Costandin, Vasile, Iane, Panaite, 
Safta, Ilinca shimonachi, Epracsia, shimonachi, Martha, Solo- 
mon, Maria, Costandin, Safta, Costandin, Ecaterina şi tot 
neamul lor, Lupul schimonah, Elisaveta, Vasili, Zoiţa cu tot 
neamul lor, Filip, Ecaterina, Athanasăi, Marie, Iordachi, Eca- 
terina, cu tot neamul lor, Vasili, Smăragda, Spiridon, Zoiţa, 
Zaharia, Zoiţa, Leon, Hriste, Ecaterina, Necolai, Cozma, Ma- 
rie, cu tot neamul lor. 

7. Pe Evanghelie: 

Sfinta şi dumnezeiasca, Evanghelie. afirosită la biserica, din 

  

335. 

336. 

337. 

338. 

339.
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satul Țăntenii de roaba lui Dumnezei Ecaterina Asachi, 
Mare-Postelniciasă, spre vecnica pomenire iubitului ei pă- . 
rinte, răposatul Banul Teodor Țintă și a iubitei ei maice, 

3 răposata Maria, născută, Ripta.  Pietatea fiască; 1844, loan, 
| E Ecaterina, 1790. | 

  

8. Sfeşnie din 1859. 

  

XI. Biserica Vulpe. 
: 340. 1. Pe o icoană: 

Ş Dimitrie Bran; anul 1844, 

341, 2. Pe unul din mormintele adunate în dosul bisericii: 
Suptu atastă piatră odihneşte robul lui Dumnezeii erei 

Țăria (sic), Marie şi fii şi tot neamu; leat 7285 [1776-7]. 

  

3. Piatra grecească a unui Alecu din 1799. 
342. 4. Pe un mormînt: 

Aici odihnesc robii lui Dumnezăiă Toder Fotachi, Costandin, 
| Vasile, loan, Marie, Angheluşa, Manolachi; llelajt) 1834, Fe- 
| veuar. 

5. Piatra Căpitănesei Eufrosina; 1846. 
6. Piatra „doamnei Ecaterina Harnav“, moartă, la 4â de ani în 

23 Mart 1867: „unica Romîncă ee ati purtat steagul libertăţilor 
“Moldovei la anul 1848; ai trăit în obscuritate“. 

  

343. 7. Supti acastă cruci să odihneşti robu lui. Dumnezăii 
Stilul cupeţ, Grecii; leat 1770, Dlechemvrie] 10. 

8. Piatră din 7270 [1761-2]. 
344, 9. Pe un mormînt: 

La capul unde să, „odihneşte robu lui D[ujmnezăt Ște|fan] 
Ghiorghi Bănariul, săvă[rjşit la 1831, luni 5, înpreună cu fii 
dumisali, Grigori, Costantin, Ștefan, Catrina, Văsali. 

345. 10. Pe altul: 

Supt atastă piatră, odihneşte robul lui Dumnezăiă losipă 
ce. feldvebel... pescul...,. carele în vărstă de 45 ani sat 
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mutat către Domnul, la 17 Marti 1837. Muritorilor, rugaţi pre 
milostivul Dumnezeii ca, să-i erte păcatele, să-i uşureze țărina. 

11. Pe altul: | | 

„.. Piatra acasta, să, odihneşte robul lui Dumnezăii Grigorie 
preot, săn lui Neculai Melintii, ce aă fostii slujitor bisericii 
aceştie din mica copilărie; şi s'ati săvărşitiă la anii 1831, Iu- 
nie 9 zili. 

12. Pe altul: 

Suptu asastă piatră să odihnescu robii lui Dumnezăii Apostu 
şi cu Tofana,; 1773. 

13. Piatra Marghioarei, soţia Căminarului Gherasim Hăncu ; 1849. 
14. Pe o icoană: 

Clostachi] Iforga]; 1846. 

15. Pe altă icoană: 

Acastă icoană esti făcută de Tănasă Neculaiă și de Coste 
Niculaiă ..; 1832. 

16. Pe o altă icoană: 

Iorgu Sigară, Elena; 1856. 

17. Pe un Molitvenie din 174—: 

Fiindcă acestii Molitvenică, 1808, Mai 10, dinu copilărie l-am 
apucat stăpinindu-lă tatăl mei, slujindu-să cu dănsulii păn 
la moarte, cum şi de atuncea, rămăindi în casa, părintască, 
multă davagalăcă sai făcutii, şi la sfănta, Mitropolie, şi nu 
Sau putută lua dela noi, 1808, Mai 10, pănă sai şi preuţitii 
uni frate mai mari, care şi elă s'a slujită cu acestă Mo- 
liivenici pănă la, săvărşire, şă acumi, socotindu-ne ca să-l 
dămi la sfănta besirică ce să numeşte Iulpe, de bună voia 
noastră, ca de acumi să rămăia statornică la bisărică în 
trebuinţa, tuturoră de obşte... Neculai. 

18. Zriod din laşi, 17AT, 
19. Apostol din 7264. 

346. 

347. 

348. 

3.19, 

350. 

331. 
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354. 

355. 

  

352. 

353, 
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20. Psaltire din Iaşi, 1766. 

21. Evanghelie din Rîmnic, 1794. 
22. Șepte-taine din 1807, laşi. Pomenit Banul lancu Istrati. 
23. Psaltive din Braşov, 1810. 
24. Tipic din 1816, al Mitropolitului Veniamin. 
25. Octoih grecese, din Veneţia, 1823, dat la 1840, 2 Octombre, 

de „Mihalachi Șindre Serdar“. 
26, Evanghelistariă din 1826 al lui Veniamin; dăruit la 1835, 

de „loan sachelarie şi duhovnici otii Buna Vestire“, 
27. Ceaslov din Bucureşti, 1828, 
28. Epistolele lui St. Pavel în grecește, 1846; dăruite de Pro- 

copie Florescu. . 
Se arată că fiica lui Procopie a murit la 10 Aprilie 1837 şi 

că Efrosina. Cavacu a fost soția lui. 
29. Pe o Ziturghie f. a.: 

1829, Noiamvrie î4, sai cutremuratiă pămăntulă noapte, 
spre zioa sfăntului Apostol Filipă, căndă at căntati COCOŞII 
întăi. Erei Costantină Cărligulii, psaltulă sfinţii Mitropoli, 
amiă scrisii acesti veletă. 

XII. Biserica St. Teodor. 

1. Pe o icoană în dosul altarului: . 

Gun HkWwua cKTROpH nas Goaomenh Băpata usa Reanku Akepunki 
Buuwku 3eman n khkrunk ere fina, ar. saper. [== Această, icoană 
a făcut-o Solomon Birlădeanul, Mare-Vornic de Ţara-de-sus, 
Şi jupăneasa lui, Ana; anul 7173 = 1664-5.] 

2. Pe altă icoană acest adaos: 

BI AHU Phă Hiero Îw lcrparhe Aa Borgoa; s3por. [=In zi- 
lele Domnului nostru Io Istratie Dabija; 7173). 

3. Potir cu însemnare grecească din 1835. 
4. Pe Evanghelie: : 

Acastă sfăntă Evanghelie a cumpărat-o dumnaei Măranda, 
şi a dat-o la stănta biserică a Sfinţilor Theodor din laşi; 
leat 7277, Fevruarie 22, 1769.
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„Giupănul Trifan“ şi Maria o ferecă la 1715: 356. 
Acastă sf[ăjntă Evanghelie s'aă ferecaţii de Trifan, etc. 

5. Octoih de Rimnie. 
6. Evanghelie din 7258. 

XIII. Biserica Sf. Vasile. 

1. Pe o icoană: | 357. 

Atastă sflă)ntă icoană sa isprăvit cu cheltuiala dum[nealui] 
Neculai, calfa, di pietrari; 1839, Mart 20, 

- Minunile Preacistiă, ms. 
„ Ziturghie din 1267; din Mădirjae, în lanuarie 1815. 
. Mine, din 1805. 

Octoih din Buda, 1811. 
„ Apostoli, din Blaj, 1814, 
. Urmare întru prea, sfinta Duminecă a Paștilui; laşi, 1814. 

Istoria. Scripturii cei noaă, 1824. 
9. Antologhion din Neamţ, 1825. 
10. Ceaslov de Neamţ; 1835. 
11. Penticostariă al episcopului Filoftei; Buzăii, 1854, „tipărit 

acum în zilele bine-credintosului însuși-stăpînitor Marele Domn 
și Împărat Nicolae Pavloviei“. “ 

P
a
 
P
o
p
 

XIV. Biserica Barnovschi. 

1. Supt pridvor, mormîntul lui Panaioti Pandeli, mort de holeră 
la 20 lunie 1808. Şi fratele săi Alecu + 2 Iulie 1848. Apoi: Pan- 
deli Gheorghiu “+ 15 Mart 1859, şi fiii lui, Alecu şi Panaiot. 

2. Pe o icoană: 358, 

Acastă sfăntă icoană sai zugrăvit prin cheltueala roabi 
lui D|ujmn[elzeă Vasilca; 1806, Ghenari 24. 

3. Chipuri etitoreşti în tablouri după vechea zugrăveală: al lui 
Miron-Vodă în 1627 (haină ca a lui Petru Șchiopul, de la Ga- 
lata; v. planșa la Hurmuzaki, XI) și al Doamnei Elisaveta, cu un 
krbot alb pe cap. — Cf. Dossios, p. 77. | 

8136. Vol. XV. 9 

 



    

-359, 

360. 

361. 

«362, 
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4. Pe perdea:! 

Aer s3cMB, man ks. |=anul 7242 2 14734) “Maită 29] | 

5. Pe potir: 

Gai norup c[u)reepui Iwn ASka BOsROAA H rmKAa cre acacia u 

AdAE BA cBUTa Monacrup WerăuSe, gar âpon. [=—Acest potir l-ai făcut 

lo Duca Voevod şi Doamnășsa Nastasia, şi l-ai dat sfintei mă- 

năstiri Cetăţuia, în anul 7178 [== 1669-70).] 

6. Pe o Evanghelie tipărită din Vilna, 1644: | 

Acastă svăntlă] Evanghelie făcutu-o. ai Io M[atei Bălsărabu 

Voevod şi cu Domnă Sa Elena, şi [ai dat-o la beserica unjde 

aste hram. Naşterea lui Hfristojs;, I[eajt 7150 [1644- 2). [Sus:] 

m[ăjnlă stirea dumnealui la Vrancea. 

Acastă, sfăntă, și dumnezăiască Ivanghilie cara o ai dati 

Dom'nostru păntru pomana la mănăstire dela Vrancea, ci să 

chiiamă Dragomirna, !), şi s'au ferecatii, fost-aii ispravnic Nicula 

Loglolfătul dela, Visterie, ci lăcuiaşte la satul ci să chiiamă 

Sărăcineştii în judeţulii Vlăcei, msța Ghinarie 18dni, vă Ifea]t 

1155 [1646-7], şi, fiindă închinată m[ă]năstirea, închinat[ă] la Ie- 

rusalimu, lipsăndu-să Sfinţie Sa patriiarhul, aiă dat acestă Evan- 

ghelii la Mlălriia Sa, Vodă, și M[ăjriia Sa ai dat-o la Svinţie 

Sa chiră Gheorghie Mitropolitul, să stea păn a îndrepta 

Dumn[ejzăi vremelea, şi apoi să să dea iar la mănăstire; 

7231 [1723], Iunie 27. 

Pentru Soveja, v. vol. I, pp. 24-85. 

Hramul e, în adevăr, acesta. 

1. Pe un aier: 

Iw Mupon dnapnocin BongotAa cun TH MHTBH av'ros Eancaar ; 

s3pa. [= lo Miron Barnovschi Voevod, împreună cu mama 

lui, Elisaveta; 7101 [1593].] 

E grecește cu caractere chirilice. 

Mm Maprie e [==luna lui Martie în 95.
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8. Fragmente de. piatră: 

Piatri o ai pusti aița ... a lui loan. €răstea, lănariti... 
oasele maicj-sa, Sora, și a surorii sale, Saftei . . . î ficoari, şi 
doao cucoane a sale, Mariia şi Dochiţa: mutatu-s'aiă la veă&- 
niculi lăcaşiă la zilele pravoslavnicului Domn lo Antiohi Con- 
stantinii Voevod, vlto dela Adam 7207, dela, H[risto)s 1699, 
lunie 8 (?). 

9. Fragment din piatra de. de-asupra uşii: 

Oimos rob Qaod Bapvdone... adrod zopo... . 

De sigur un fragment din vre-o piatră de fronton, ceva mai 
nouă, ! 

10. Fragment de piatră de mormînt: 

„PO p... la vlet 72... Dech. 8. 

11. Evanghelie din 1270, Bucureşti. 
12. Evanghelie din 1776. 

XV. Biserica Sf. loan Gură-de-aur din Bilic. 

1. În păretele din dreapta al bisericii: 

Acasti sf[ăntă m|ă)[ăjstire o aii făcut lo Duca Voevod cu 
Doamna sa Anastasia, cu fiul săi iubită Io Costantinu Voe- 
vod, cu Doamna Sa Mariia,; caria iaste hramul S(feajtăii Ioan 
Zlătoust, vlto 7191 (1682), și s'aii zidit în Dechev. (?). 

Melchisedec, p. 258, cetia: „în 30 zile“. 

2. La proscomidie: | 

lo Eborpariov Anyzita Bosf6âa. '"Buasepivas Auvac. "lo ob 

Bopj555. "Avasraoiaş Aduvas. Kosraywrivos BoeR6â», vibe rod Aobxa 

Bozp6ba. "lo Emepâvoc Boeâcâa, de zod 'Padobho» Bozâ6âa. "Exarepiva 
Aduvas, 6biariip rod Aba Bos3653. "lo Marti Bozf65z. "lo Zrepăvov 

Boe66d7, oie rob Aodwa Boifeâa. Eihnvas Aduvas. '"Adetâvăpac Adivas. 
Mapiac Adyvac. Xădac Aduvas. 'Avaaraoiac Aduvos, Oqyabepss rod 

Aobxa Boeţ6â. Xprjoto, 'Avaoraciac, Amrpinb, lux Bob. Maps Aduyac, 

363. 

364. 

365. 

366. 

367.
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Orjrarijp rod Aaymiţa Boef6da. Erepăvov Boef6da vide mob Ac5ua Boi- 

3654. Mapijas Adpvac, Onvarhp Xpisro, Ehtve. Kbpxo, Ttăvo, “lo. 

Il&ovim, Ilauo, Feopyiov, "Apiiros, Zăovhn, Kosravrivoo Aobua, "lu. 

Tţofăxov, Zew, 'Aposvo, Livov, Atonos, Ilp6xov, Nitov, "lo. Ildrtov, 

Xpyjore, Tpivov, Mapias. | 

Adecă: 

lo Eustratie Dabija, Voevod, Ecaterina Doamna [= Dafina, 

soţia, lui], lo Duca Voevod [soţul unei fiice de la alt soț al 

Dafinei], Constantin Voevod, feciorul lui Duca Voevod, Io 

Ştefan Voevod fiul lui Radu Voevod [ginerele lui Duca, Eca- 

terina Doamna [soţia lui Ştefan Leon], lo Matei Voevod, Io 

Ştefan Voevod, fiii lui Duca, Voevod, Elina Doamna [= soţia, 

lui Nicolae Costin), Alexandra Doamna (moartă, tînără], Maria 

Doamna, [idem], Safta Doamna, Anastasia Doamna, [moartă 

tînără], fetele lui Duca Voevod. — Hristu [Cărstea, fratele lui 

Duca], Anastasia [= soţia lui], Dumitru, Iacov [fiii?]. — Maria, 

Doamna, fiica lui Dabija Voevod [soţia lui Gheorghe Ruset], 
Ștefan-Vodă fiul lui Duca Voevod; Maria Doamna, fiica 
lui Hristu [soţia lui Ştefan Duca. — Elena, Chirco, Ţanto, lon 
Pauli, Paţo, Gheorghe, Oriotos, Sauli, Constantin Duca, Ion 
Giovaco, Seni, Arseno [= socrul lui Cărstea], Ghino, Despa, 

Proco, Nizu, Ion' Paciu, Hristo, Grinu, Maria. 

V. şi Melchisedec, p. 259. | 
Pentru Ștefangşi; Safta, v. plîngerea din 1700 a Anastasiei în 

Hurmuzaki, VIII, p. c1x, n 360. Pentru Cirstea şi socrul săi Ar- 
senie, Arch. ist., Ii, p. 182. Pentru o genealogie, altfel greșită, a 
Duculeștilor,fibid., p. 84 și mai jos, cap. Birnova. Pentru Maria lui 
Dabija-Vodă, Despre Camtacazină, p. cxxix, nota 1. Pentru Maria 
lui Duca, Inscripţii, |, p. 183, n” 32. Și o Ruxandă, fiică a Ducăr- 

i 
E Vodă, pe păreţii de lajctitoria, familiei, Cetăţuia, ibid., p. 13. 

3, Pe un mormânt: 

Sub acastă piatră odihneşte roaba lui Dumnezeti Spatareasa. 
Maria Grigoriadi, născută Roset, înpreună cu fiica sa, Eca-
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terina,; ai răposat la anul 1838, în 17 Avgust, în virstă de 

37 ani. 

4. Pe manuscrisul de Evanghelie din 1545, seris de Gavril Me- 
lentiescul (v. Melchisedec, p. 259): 

To zapăv Edayythov bnăpyet xoi sivat rod div 'loăwov 705 Xpv- 

d05t6u.0v, zo5 £y ră 'lasig. "A pxtpavăpirms Ilatotos [= Evanghelia de 

față este a Sf. loan Hrisostomul din Iaşi. Archimandritul 

Paisie.) 

Banaaru kre Ion dănxanan wr Abnue 3a ke aaar [=l-a plătit 

popa Mihăilă din Dănceşti cu 25 de zloți). 

5. Altă însemnare: 

Acaste cajrltie care să chiamă Sf[inJtă Iv[an]eh[ellie, era, stri- 

cată şi răsfijpită dela, măn[ăjstire lui Nicoriţa ot Tătăraş, carii 

esti hramul stvi (sic) lon Novi ue wr cSuagcku [=care e 

din Suceava], şi aii făcut pomană Ivaşco cu soţul săi, în zi- 

lele Mării Sale lui Nicolaiii- Vodă, în Domnie al doilea. Sai 

noitii acastă carte, leat 7221 (1713), Fev[ruarie). E[], Ion, i-am 

tocmit-o cu plata lui Ivaşico] drept un lei, şi ca să mă po- 

minască la, sflin]tă liturghie. 

6. Chiriacodromion din 1801. 
1. Triod din 1816. 

XVI. Biserica Sf. Lazăr. 

1. Pe un vas: 

1791. Nu (sic) lul. Dimitri Zamfira... Vascavatzi. 

2. Pe o Evanghelie romîno-greacă din Snagov, pe legătură: 

Eic robe 1810, Aexepfpiov 15, rd E3oca ză &ytov ebayâhov, mai ră 

%0060 uă răy matupt mai ăoiutov ră ră 800 pepn, ai rd Exaploaaa, dis 

xo0ăs Vaiverat, tă uiwju6obvov pob. 

Mwms6ijri, Kbpre, 705 So5hov aov,  Atagiov lepopovăzov Ynvatzov 

[= 1810, 15 Dechemvrie, am dat Sfinta, Evanghelie, și am dat-o, 

cu catifeaua şi argintul de pe amindouă feţele, şi am dat-o, 

369. 

370. 

371. 

372,



134 BISERICILE SF. LAZĂR, DANCU 

cum 'se vede, pentru pomenirea mea. Adu-ţi aminte, Doamne, 

de Azaria, ieromonahul de la Sinai.] 

'Pe josul primelor pagini: 

Acastă sfăntă Eva[n]ehelie dat-o-amu besericii Domnii Mele, 
care am zidit-o acii în Eşi pe Jocul vămii, “unde-i hramul 
Înviere Sfăntului Lazar, ca s(ă] fie Domnii Nostre de pome- 
nire; dar atasta zicemu: cine] sară ispiti, ori cu schimbu, 

ori în sila, sa, a lua, acastă sfăntă eva[nlohelie de la atastă 
beserică, ori mireni, ori din cinuli besericescu, — să-i fie pă- 

_răşu tuspat|r]u sfinţii eva(n)ghelisti la straşnicul gudeţii a lui 
-: Hiristojs, şi să aibă parte cu Iuda, şi cu trecletul Arie; 1. 7213 

373. 

374. 

[1703], Feurțuarie) 13.. lo Mihai Racoviţă Voevod. 

„Pecete cu chinovar, octogonală. 

3. Evanghelie grecească, din Veneţia, 1754. Dedicată lui Hrisant 
Notara.. de Anton. Bortoli. 

„4. Pe un Mineiă de Mai al lui Chesaris de Rimnic: | 

Acest Minei al lunii lui Mai este al bisericii Sfănt[ul) Lazăr - 
de aici din oraş Eşii, şi sai cumpărat de părintele egumenul 

Gavriil, la veletii 1791. 

5. Penticostariă din 1800. net 

XVII. Biserica Dancu 

(dărîmată.) 

En sk wua n ecua H cTaro AXA H3Roaenem BX nau (non?) Lopiu 

H ANRE, A CBBAA Chi PAM Bhh MOABA apynerparura Mukanaa n Fa- 

BpiHAA HNpGUHĂ BECNARbPHHX CHA, H E MAAMET CEGEH pOAHTEAH €ROHAI, 

SA BCE WeSNIHĂ, H CRBPBUIHC Eh ARH BArouHcPBare Iwana Ilerpa 

EOEBOAA, BATO 73M8,. Atcua HSale A Ann. [= În numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sf. Duh, cu voia lui Dumnezeii dumnealui lurie 
şi Danco, şi ati făcut acest hram -pentru rugăciunea arhi- 
strategilor Mihail şi Gaâvriil şi a celorlalte fără trup puteri, 
şi pentru pomenirea sa și a părinţilor săi, tuturor celor ador-
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miţi; şi sa săvirşit în zilele bine-cinstitorului: lo Petru Voe- 

vod, în anul 7049 [1541], luna Iulie 30 de zile.]. 

Facsimile, în N. A. Bogdan, Orașul Jași, p. 93: Transeriere, în 

Melchisedec, pp. 256-7. a 
V. şi Biserica Sf. Sava. 

XVIII. Biserica Sf. Nicolae cel Domnesc. | 

(prefăcută şi închisă.) | | Ei 

1. Piatră aruncată: 

En Hak wua n că n erro Aa Lwann Grea BorRoAă: Bis 

MAcTIIS PRAG B5AAH MOAAaEckoH: enh renana Boraană BocgoAbi H3- 

ROAH H. Ch3AA ChH XPâMh Rh NAMET H Eh AMOABA CTPO IEDAPĂA H UI 

AOTEOpua Eukoan Rn SaaSuiie Sconmunț AEA si pOAITEAzAL H BpaTia 

HaAA H 3ă 3Apanie Hăul€rO FOACPBA H UAA, HâllHYkb, HXEH CBBAATH 

NOUHHAȚOAn Bh akrw SUU, Acu WHia 4, HN CRBp%iuii CA Bh 3, 

Hnoe AkTo, ata atr$cT, [= În numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfintului Duh lo Ștefan Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn 

„al ţerii Moldovei, fiul dumisale lui Bogdan Voevod, ah bine- 

voit şi am zidit această biserică pentru pomenirea și rugă- 

ciunea Sfintului ierarh şi făcător de minuni Nicolae, pentru 

sufletele adormiţilor moşilor şi părinţilor şi fraţilor noştri și 

pentru sănătatea Domniei mele şi a fiilor noştri. Care a în- 

ceput a se zidi la, anul 6999(4491], luna lui Iunie 1, şi sa mîn- 

tuit la anul 7000 [1492] luna lui August. 

După faesimilele din N. A. Bogdan, p. 87. 
În Melchisedec, p. 250; în Administraţia, Casei Biserieii (Lăpt- 

datu), Sf. Nicolae și Trei Ierarhi, Bucureşti, 1905, p. 10.. 

2. Odată se vedeai chipurile lui Ştefan, Bogdan și al Doamnei 

Evdochia. 
O copie din acesta din urmă la Academie; reprodus în Istoria 

în chipuri și icoane, |. 
3. Inscripţia grecească ce era, între dînşii, spre lauda lui Bogdan 

în traducere la Melchisedec, p. 253. 
4. Pe mormîntul ce-şi pregătise Antonie-Vodă Ruset: 

o 

375. 

376.



377. 

378, 

379. 
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„.. toti fericituli Domni de Moldaviia Antonii Rusetă şau 

ales aciia.... 

După Melchisedec, p. 254. 
5. Pe un vas de marmură: 

Leat 6984 (?), a bisericii lui Sfeti Neculai, ce sau făcut de 

Stefan-Vodă. Leat 1770, Mart 23. Dima Giambaş. 

Ibid. | 
6. Pe o cristelniță: 

Acasti creştealniți datu-o-aii Antonie Ruset Voevod, din 

mila, lui Dumnedziă Domnul ţirii Moldovei, la sv[ăjnta Mi- 

tropolie, unde iaste hramul S[feajti Nicolae, în Iaș, pentru po- 

mana sa; vleat 7186, a wr Xa axon, meua Martie 24 Ani. 

Tid., p. 255. 
V. şi mai jos, Sf. Constantin. 

XIX. Biserica Sf. loan Botezătorul. 

1. La intrarea de nord de-asupra uşii: 

Hagoaenea WTua H ch NOCnEuIEHIEM CHA H CBEPBIUENIEM] CTro Akh 

Hăua 3AarnH upkogh Iw Minpon Haphho&nekin BOEROA, PENAph BEMAH 

MOAAABCKON, H HEAGCIIE em&pnuui'Tu, d Îw Bacnaie BOEROAA, PenAgh 

SEMAH MOAAABRCKOH, CBRPHUIE WT EWpYS WRRhHW H UA, CBEpRnUu E 

BCA UTE "PpkEOEAA0, E HME Tre nppoka npărut un kperak Iwanna 

H WCTHATO ErO VeeKHOREHIE, BATO 3PMr, Mc. HOE. Ș, AH.[=Cu voia 

Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvirşirea Sfintului Duh a 

început a zidi biserica Io Miron Barnovschi Voevod, Domn al 

țerii Moldovei, şi n'a ajuns a o săvirşi, ci lo Vasilie Voevod, 

Domn al ţerii Moldovei, a, săvirşit-o de la virf pînă la, fereşti, 

toată, şi a săvirşit toate cele de nevoie, întru numele sfintului 

prooroc Înnainte-mergătorul şi Botezătorul Ioan şi al cinstitei 

lui Tăieri, în anul 7143 [1635], luna, lui Novembre în 9 zile.) 

Cf. Melchisedec, pp. 261-2. 
2. Admirabile icoane vechi.
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3. Pe o Evanghelie greco-romînă, din Snagov, 1693: 

Acasta sv[ă)nta Evanghelie mia aii dăruit Măriia S|a] Domnul 

nostru lo Costantin Duca, Voevod, Domnul ţării Moldovei, mie, 

cumnatulă Mării Sale, Neculai Costin Hatmanului, din care 

Evanghelie i-ai trimis Mării Sale dar socrul Mării Sale lo 

Costandini Băslăjrabi Voevoda, Domnul Ţării-Rumăneşti, leatii 

dela Zidirea Lumii 7 202;iar de la Naşterea Domnului şi Măn- 

tuitoriului nostru Isus 1694, — să ne fie nouă pomană; unde 

sai datii la bis(eJrica. lui Svetie] loan la Măj, care iaste făcută 

de strămoşu nostru Barnovschie-Vodă, mie, lui Neculai Costin» 

şi femei melle], Ilenii, fata răposatului Duca. Voevoda; iar cine 

Sarii ispiti să, o iă de la ace sv[ăjntă rugă, sati să o fure, să 

fie neiartat în veci, la Domnul nostru Is|us) H(ristojs şi de pre- 

curata a Sv|ijnţii Sale maică Marie; amin. 

4. Evanghelie din Buda, 1812. 

XX. Biserica Si. Sava. 

1. De-asupra ușii de intrare principale, după pridvorul cel noii: 

HsRoarieAn Wud n ch NOCnkUIEHTEM CHA H CRRPMINEHIEA ETA AXA 

Hăukea Ha Saack H weHoghek ch cThu Ypam na lanakn BHE& Rea 

IlocreanHk H ha(E) aneren na rpama. Gkmparr Bi HM Senei... 

MBH CNâc HIA BAAULEH EWH H NpeHoABti dMapiu an mank cesk n 

POAHTEAH CECH, NpH ARH BAroucrigaro Haunnk Iw Paasa RE., rnpr 

3EMAH MOAAABCKOH, îipH MH'TponoauTa KHph finacTracne RoHmKoBHUa, 

MH'TpONoAtH cŞuaRcknu H fi ganacit ENCKNh GOMAHCKhH, BATO 23pÂrP, MCIIA 

man c&pmuuck. [= Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi 
cu săvirşirea Sfintului Duh a început a se zidi şi a se înnoi 

acest sfint hram dumnealui lanachie fost Mare-Postelnic 

şi... nepot al dumnealui Skarlatos (Scărlet), întru numele 

Adormirii... Maicii Miîntuitorului nostru, stăpînei Născătoarei 

de Dumnezeu şi pururea-fecioarei Mariei, pentru rugăciunea 

sa şi a părinţilor săi, în zilele bine-cinstitorului stăpinitor Io 

Radul Voevod, Domn al ţerii Moldovei, supt Mitropolitul chir 

380. 

381. 

   



  

382. 

383, 
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Anastasie Crimcovici, al Mitropoliei Sucevei, şi Athanasie, epis- 

cop de.Roman. în anul 7133 [1625], luna. lui Mai, sa săvirşit.] 

2. De partea dreaptă a ușii: 

Sorapâwp ăpăs âptăs “Pâvăovha, xhavoio MohBofias todEov, ăppdunb 

edoezme, vb sie dpaeto... otpăv 'Obunov where "loâwije : .. %aT0 

edotfza, Sxaphâzov ânhaod pa vede EMiminoc, &v por zoheia 

por... Tpoăpob..: 0txovoplas. 

În această formă — restul, văpsit gros pe de-asupra, nu se poate 

înţelege —, inscripţia nu spune alta decit clădirea, supt Radu- Vodă, 

a ctitoriei lui loan „nepotul vestit al nobilului Skarlatos“. 

Pentru: Skarlatos (Skerlet, turcește; Scărlet, romăneşte), făcătorul 

de Domni al-timpului şi euserul lui Radu-Vodă, v. Prefata Ja, vol. 

IV din Studii și documente. 

3. De-asupra intrării laterale: 

“O Babumorbs obroc ua. ttmorwos Beioe vade avenawiadm x Băfpov 

mapă rob maveosefsorăzav ăpyovros "odwyob [looredyixov, dvyeiod 705 

sermuinpăwb ăpyovros Îxaphărob nd Kovyscavrivobn6heos, Îrobp.eveboy- 

rog nod “lepodtov iepawovăxob îx rile breppijuov vijsoo Kbmpov mai, 

zporouosrâpoo Legio» amd KovoravrivobrO)ewc; E ATO 3pâr, AH, 

em&pmunc. [= Minunata aceasta, şi vrednică de laudă biserică, 

sa, înnoit din temelii de către. prea-cucernicul boier loan 

Postelnicul, nepotul einstitului Domn Skarlatos din Constanti- 

nopol, fiind egumen leroțeiii ieromonahul din prea-vestitul 

ostrov Cipru. şi căpetenie maiștrilor Gheorghe din Constan- 

tinopol; în anul 7433 [1625], Maii, sa mintuit.) 

Şi 'în Melchisedec, în Dossios, “Studii gveco-române, laşi, 1902. 

p.. 69 (în amîndonă locurile, cu greşeli); 

Întiia înălţare a mănăstirii se face supt Petru Șchiopul (1583) 

eu banii mănăstirii Sf. Sava din erusalim (Arh. îst., IL, p. 127. 

Petru-Vodă dăduse însă oaspeţilor din Răsărit un loe în valoare 

de 7.000 de aspri, pe care el însuşi îl cumpărase de la niște par- 

ticiilari, împreună 'cu casele de pe dînsul: Skarlati, bogat gelep 

grec, îşi dăduse fata, pe care o luă apoi Nicolae Mavrocordat, 

bunicul Domnului cu acelaşi nume, după Alexandru Coconul, ful
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lui Radu-Vodă, care eva atunci. în. Scaun. Cf. Al. Mavrocordat, în 

Archiva din lasi, V, pp. 183-4. În mijlocul fiecărei din inserip- 
țiile de la. intrarea principală, rosete de piatră aurite cuprind 

stema, ctitorului lenachi. — În veacul al XVII-lea, mormîntul aces- 

tuia se vedea lîngă ușă (Călătoriile lui Macarie, trad. Emilia 
Cioran, p. 13). 

4. Chipurile ctitorilor în zugrăveală nouă: loan Postelnicul, 

Pewu-Vodă, Maria Doamna, Radu-Vodă,: Doamna Ruxandra (fiica 

lui Skarlatos). 

5. Pe o piatră de mormînt: 

"Ode mhewâs Er 

Btornăptoc Meyac 

Qe65upos Ilaidâns, 

Moofins “eovăs, 

"Ey dev 1755, be. 1. 

Mer "ron 88 Er 

"Evfăde vide ubro, 

Kovoravrivoc Ilaăiâns, Mâyas Aoodernc Moodoţin 

"Ey Era Asu. 22, 1798. 

Adecă: i 

În acest loc sa îngropat vestitul Vistier-Mare Teodor Pa- 

ladi, al Moldovei; născut în anul 1755, Februar 1. Apoi sa 

ingropat și fiul săii aice, Constantin Paladi, Mare-Logofăt al 

Moldovei. În anul 1798, Decembre 22; 

Scrisoare de la Teodor Paladi (una) şi de la alt Constantin, 

fratele lui Teodor (două), din 1740, în Studii și doc. V, p. 604; 

ef. ibid., p. 687. Constantin “cel. d'intăiii moare în Decembre 1751 

(Tanoviceanu, Arch. și. și lit., I, p. 59, nota 4). 

6. Pe altă piatră, de lingă precedenta: 

O piiatră, dar pre cine ascunzi supt tine 

În sînurile pămîntului aşa, foarte bine?. 
Prea-slăvită, auzire, pre Theodor Pallade, 

Acel slăvit putearnic, carele aicea. şade, 

Pre Marele-Vistiarnic cela a patriei sale, 

384. 

385.



  

386. 
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Tuturor fiilor săi lăsînd nu puţină jale. 

Săvirşitul muritoriă în Miîntuitorul ai începuti 

La o mie şapte sute 5 preste cincizeci trecut, Fevruarie 1. 

Şi, înpreună pre Constantin, al săi prea-iubit fii, 

Al Sfatului Marele-Logofăt şi cel mai întăii, 

Carele at alergat la părinteştile braţe, 

Lăsănd atastă de nimic turburată viiaţă 

La una mie şapte sute noaăzeci şi optii, 

Lăsînd clironomilor ceaia tai avut tot (Dechemvrie). 

Cu alţi fii, şi cu Nicolae, are pre Anasiasiia, 

Carea, cu 4 ani de al săii părinte şaii dat datoria (Dechem. 29); 

Apoi pre Eleni, a lui Constantin iubita soţie, 

Carea trage din Costachi, cel de bun neam, seminţie 

Şi ati alergat spre a, soţului ei ciştigare, 

Dorind împreună cea dulce a Raiului desfătare; 

Carea şi atasta sai grăbit de aia a treace 

La anul una mie opt sute 4 preste zeace, Martie 1. 

Pre aceştia, o priiatenți), cari, lăsînd acest veac, 

Şi întru acest loc întunecos împreună zac, 

Rugaţi să dobindească cereasca Împărăţie, 
De carea să se îndulcească de multă bucurie, 

Întru nesfirşiţii veaci cei prea cu tot deplin, — 

Cărora, să le fie veatnica pomenire; amin. 

7. Pe alta, alături: 

Ev6ăâe xetrat 5 paxapirns Lpmdptos Iodhdâns 6 Melyas] Ilocrercs, 

v 6 Koproc vă îmirdi îv re Xope roy Galmy xexoluajtat 7ij Yi 

azpidlov 705 goxm. 

Adecă;: | 

Aici zace răposatul Grigore Paladi, Postelnicul-cel-Mare, pe 

care Domnul să-l aşeze în ceata celor drepți: a adormit la 

3 Aprilie 1828. 

Inscripţiile greceşti ale Pălădeștilor, şi în Dossios, p. 70, la care 

şi însemnarea icoanelor făcute, la 1849, de Comisul Panait Papa- 
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zoglu şi, la 1860, de arhimanâritul și exarhul Sf. Mormînt Ata- 

nasie Cambanis, precum şi a chipului, din 1842, al patriarhului, 

făcut pe socoteala lui Papazoglu (Cambanis e îngropat în cimitir; 

era un Andriot şi a trăit de la 1802 la 1861). Tot acolo inseripţia 

pietrei de pe vechea şcoală a Sf. Sava (despre reparația din 1820 

a lui Grigore arhimandritul, de loc din Pelopones). 

8. Pe un potir: 

1839. Mwmodyjri, Kbpre, zâv 3obhoy ov, Ilahhdâuv : Tprpropiov, "Avru- 

vio... “ovtoy, ăBehpâv, rexvov abrây, [= Adu-ţi aminte, Doamne, 

de robii tăi, Pălădeştii: Grigore, Antonie... de părinţii, fraţii, 

fiii lor]. ” 

9. Pe un artofor: 

Ceia ce înseamnă: 

Hemparie Aaa BORA, POCNOAApE SEMAH MOAAAECKOH [= Istratie 

Dabija Voevod, Domn al ţerii Moldovei). 

10. Pe o piatră în pridvor: 

Xpâwp oa0pubiv moi pfopăv râde doua ummonrebero oixepăv denar 

mă rog 55 Xampis 105 Tlavamiov Tâpnv ai vâvos, cenrăs whâos, [leho- 

moviooo mepapse priâptos pupavăpirije, p&ptsrov Îjân ăvipţerpey Ex 

îi6povy, ârpandv iBbovros rob zarprăpxob ris "Anjtac Lijs, xopiob Ilc)v- 

mpmob. îv Erer câ oornpip qox. [= Acest lăcaş stricat şi ruinat 

de vreme, dădea o privelişte jalnică tuturora, și astfel închi- 

nătorul Sfîntului Mormint şi fiii, glorie respectabilă a Pelo- 

ponesului, Grigorie cel venerabil, arhimanâritul, şi mai fru- 

moasă a ridicat-o din temelie, îndreptindu-i calea patriarhul 

Sfintului Pămînt, domnul Policarp, în anul dela Mintuire 1820.] 

11. Pe un potir: | 

Aa puropioo pywavăpirov Ilexozovnsiov” 1814. [= Cu chel- 

tuiala lui Grigorie arhimandritul, Peloponesianul; 1844.] 

387. 

388, 

389. 

390.
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12. Pe legătura unei : Evanghelii: muscălești. din: Febrnar 7145 

(1637): 

Aceasti svinti Evanghelie preficutu-a-o şi ati ferecat jupi- 

neasa Mariia Schiaeioae, şi o'aă dat-o la... ms... *dum- 

nezeliasca, beseareca la Dajnelo în. Iaş [de la“ litere ciudate, 

agause tărziii), unde iaste hramul svintului incepitor cinurilor, 

Mare Voevod arhangheli Mibailă, Gavrilă. Arhanghle]! Mi- 

hailă: Vito 7150 [1642], msţa Murta (sic), 2t Ann. 

Cartea, era, la Danco, biserică dărîmată (v. Melchisedee, p. 258). 

Dar se pare că mai fusese şi aiurea. Melchisedec pomenește ca 

aflindu- -se la Danco şi un potir de la „panii Gligoraşco Hăbă- 

şescu“, 7166 (1657- -8). 
13. Pe o legătură de Evanghelie: 

Aă xerpăe rprâv adradehpuv ABuvasiob, Lotiyoo, Kovoravrivob. [=Prin 

mîna a trei fraţi: Atanasie, loan, Constantin.) 

14. Molituenic al lui Brincoveanu. 

15. Mineiă al lui Chesarie. 

16. Octoih din Iaşi, 1804. 

17. Oetoih mic, Braşov, 1805. 

18. Hronograful tipărit de Mitopolitul Veniamin. 

19. Împărţirea de gri, Buzăi, 1833.. 
20. Puţul Sf. loann Gură-de-Aur, Buzăii, 1833. 

Imerează Gherontie de la Neamţ. 

XXI. Biserica Bărboii. 

l. La intrare: 

Aceastii sfăntii lacaş a Bărboiului, unde să prăznueşte so- 

borul Sfinţilor Apostoli, sati prefăcut din temelieacum, în anul 

1844, cu cheltuiala din veniturile aceştii mănăstiri şi cu aciu- 

torul Marelui-Logofăt Dimitrie Sturza, şi soţiei sale, Elencu, 

prin sălința, sărguința şi osteniala Mitropolitului Grigorie 

Gricupoleos |=Irinupoleos]şi a boerilor Sturzeşti, ctitori] aceştii 

monastiri, spre vecnica pomenire a lor şi a tot niamul. 

2. Pe dosul ușii, inscripţie grecească, (se înseamnă că a cheltuit 
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mănăstirea 'Vatopedul: de la Atos, egumen fiind cel: pomenit, iar . 

supraveghetor arhimandritul și exarh Dionisie de la Vatoped, cu 

arhitectul Andrei, ajutat. de alță: doi Greci, Atanasie şi Gheorghe; 

Andrei Caridi (Karydes) face și icoana sculptată a Sf. Apostoli, 

la 1841. E tipărită în Dossios, pp. 73-4. Întăiă, la Melchisedec, 

pp. 266-7. 

3. Pe o legătură de [vanghelie (Buda 1812): 398. 

“HI ăpmopoxdouijots .zobrov fiziov vai tepod VS0vey. Earpţediod ră 

dazăvns 805, rod ăvatiab mporoswnrăhod Kopthhov rob Aspiov, Ub 

pevob me wovije rob Maapzăi, TEA 5 acd. mob brab. Aabpevriov, 

aqot'w, Noepfpiov. [=Ferecarea cu argint a, acestei sfinte, şi dum- 

nezeieşti Evanghelii sa făcut cu cheltuiala. Sf. S. protosin- 

ghelul Chiril din Leros, egumenul mănăstirii Bărboiului, iar * 

cu meşteșugul preotului Lavrintie; 1807, Novembre.] . 

&. Pe ehivot: 
394, 

Aceste sfți)n[te) chivote sînt a sflijntei molnăstiri] Barboi; 

Sati făcut în zilele boerilor sturzăşti: Dimitrie Logofăt-Mare, 

Elencu, Ștefan Hatmaln), Sandu şi fțiii) lor], Alecsandru Vis- 

ternic, Elena şi fiii] llor],. iproci, prin osărdia mai micului şi 

smeritu arhimanarit chir Neonil, la anul 1831, Mai 20. 

5. Pe o icoană îmbrăcată cu argint: 395. 

sonora zaptavovijreop, Dzepevăota 1 etc. [versuri religioase] ; 

1810. Xzip Amopevriov Bbra» “Posaov. [== Mina, lui Grigorie popa 

Rusul.] 

6. Cealaltă icoană, din 1841, de la Grigore de Ivinupolis şi de 

Vatoped. 

7. Pe mausoleul Sturzeştilor: | 396. 

1. “0 morâfoy ete Eu6, %' ăv ăxofiăwv, Giiseror. 

Vavăobhep Emepâvov Srobpta, Tpoxpiro pot -rewndewm Era 1758, 

mpbs Rbprov Exânpijsavet ri 1 'loovtov îv Ure. 1831. [= Cel ce crede 

în mine şi dacă va muri, trăieşte. Lui Sandu al lui Ştefan 

Sturza, boier de Divan şi Vistier al Moldovei, născut în anul 

1758, mutat către Domnul la 7 Iunie în anul 1831.] 

a.————— MU
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3. Atmarepiyq Xnobpta, Ooyarpi Kovoravrivov Movpobte, îjvepâvos MoXo- 
Gaius, ewmBeiog te 1767, mpăs Kbprov Exămumaăog mi 25 Gev- 
povapiov, &v &ret 1835. [= Ecaterinei Sturza, fata, lui Constantin 
Moruzi, DomnulăMoldovei; născută în anul 1767, mutată către 

Domnul la 25 Februar, în anul 1835. 
4. “0 vis, Aoyoftrne Rovoravrivoc Erobptas, ăBavăze ebrpvon.oobwrjs 

X&pw ră pwmpsiov zodro ovierpe. [=Fiul, Logofătul Constantin 
Sturza, pentru ;iamintirea veșnică a recunoştinţii, a ridicat 
acest monument.) 

5. Aice odihneşte robul lui Dumnezeă Alexanăru Mihail 
Sturza, născut la 1794, adormit la 1849. Vecinica lui po- 
menire. 

La Melhisedee, pp. 268-9; la Dossios, pp. 73-4. 
Pentru căsătoria Catincăi Moruzi cu Săndulachi Sturza (sora, 

ei Sultana țineagpe alt Sturza, Scarlatachi) și pentru Costachi, 
fiul lor, v. Drăghici, 1. c., II, p. 46. 

8. În stînga, bisericii, pe un mormînt, jos: 

Ioan Sandu Sturza Vvd. 

Între muritorii lumii cînd eram și eă odată, 
Dam povaţă, sfat, poruncă la oricare gudecață, 

În a mă origină nobil, în sfărșit şi Domnitor, 
Stătui patriei şi sprijen piste drepturi şi popor. 

Văzuii slavă, cinste împreajmă-mi, avuiii schiptru, 

[stăpănire, 

Dar în sfirşit suferit-am şi a soartei prigonire. 

Acum iată supt aciastă piatră stai ei muritor, 

- Căci viaţa amărită unui deşărt e plin de nor. 

- Sa săvărşit din viiaţă la 2 Fevruare 1842, domnind în 
Moldova do la 1822, Iulie 1, pănă la 1828, April 23. 
9. Şi la Melehisedee, p. 269. 

Pentru petrecerea lui Sturdza in ultimii ani, după scoaterea de 
către Ruşă, v. Studii și doc., VII, pp. 8349-50. 

10. La Dossios, însemnarea, unor inscripții grecești mai nouă din 
cimitir. 
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XXII. Biserica Nicoriţa. 

Î. Pe o Evanghelie din aşi, 1794: 

Ștefan, Iliana, Todosăia, Costache, Mării, Vasăli, etc. Atastă 
sfăntă Ivanghelie este închinată de robul lui Dumnezăt Ște- 
fan cotariul la sfănta, mănăstire loan Novi... ; 1806, Dechem- 
vrie 20. ” 

2. Chiriacodromion din București, 1801, dăruit de Costandin 
Duca, Clucer. 

3. Psaltire de Neamt, 1807. 
4. Evhologhion din Braşov, 3811. 
5. Evanghelie din Buda, 1812. 
6. Pe un Checragarion, din Neamţ, 1814: 

Să se ştie de cîndii sati cutremuratiă: la anul 1838, lanua- 
rie în 11 zile, Marţi, la 3 casuri de noapte. 

Acastă, sfintă, şi d[ujmnezeiască carte a, Sfinţitului Avgus- 
tină iaste cumpărată de mine de la dumnalui Postelniceluliă 
Căpliltanuli Ioan Scorpani, fiindă dăruită dumisali de dum- 
nalui Iordachi Bogheanu, nam[estnic); şi ami dată pre dinsa 
24... lei. lerei Gheorghie Ionovi&, Mardarie. 

7. Triodion din 1816, Iaşi. 
V. şi mai sus, Biserica Sf. loan din Beilic. 

XXIII. Biserica Sf. Dumitru-Misaiă. 

1. Pe o icoană: 

Acastă sfțăntă icoană a făcut-o dumnalui Toder Cogotar 
Ciohodarii), sin Hoitibani, înpreună cu soţul dumisale 
[Floare, pentru pomenire sufletilori dumilor sale şi a părin- 
ților dumisale; ei, Grigorie Zografiă, Iulie 12. 

2. Pe aier, pomelnic din 1828, Decembre. 
3. Penticostariii, din Iași, 1800. 
4. Psaltire din laşi, 1802. 
5. Mineii, de Buda, Mai 1805. 
6. Antologhion din lași, 1806. 
1. Ceasoslov din 1817. 

813. Vol. XV. 10 

398. 

399. 

400.



401. 

402. 
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XXIV. Biserica Sfinţii Voevozi. 

leoană din 1844, făcută de „loan Varlam, zugraf“. 

Penticostaviă din Rîmnie, 7275. 

Mineie de Buda. 

Ceasoslov de Neamţ, 1833; dat de Calinic monah. 

s
m
 

= 

XXV. Biserica Sf. Atanasie de la Copoiă. 

1. La uşa de intrare: 

Haeoarniem wrua H noenkuliiem CHA H CKBpBUENIEA crare AXA 

CE A3 DâB BAAAbLIKH MOrAS 5 rS n enacs Harutre IS XS H "PpoucKkin 

nokaonuk lw Eacnaie BOeROA BXIEIO MACTIIO PENA BEAAH MOAAAECKCH 

Hi DpERBBAPEAHHĂA PENOXAA HâLUă Qavaccia n ch NpEEB3AREAEH- 

ut uaaa mu Iwu Roekoa, n Alapra n PSăanAa, H3ROAH H CR3Ad 

cia CTaă MOABĂ Bh HAMA CTâCO OTIL HâLUEF9 SIsanaci AA BEAHKAFO 4Ap- 

Xlenuekona ancănApiHekare, RAT „2PM5, An. A, we'rue pSke npkoc- 

wenare narpiașăa Engnaa. [= Cu voia Tatălui şi cu ajutorul 

Fiului şi cu săvirşirea, Sfintului Duh, adecă ei, robul stăpi- 

- nluui mieti Dumnezeii şi Mintuitorul nostru Isus Hristos, în- 

chinătorul Treimii lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeii 

Domn al ţerii Moldovei, și iubita Doamna noastră, Teodosia, 

şi cu iubiții fiii miei, Ion Voevod şi Maria şi Ruxanda, am 

binevoit şi am zidit această sfintă rugăciune întru numele 

sfintului părintelui nostru Atanasie cel Mare, arhiepiscop al 

Alexandriei, în anul 7146 [1638], April 30; sa sfinții cu mîna 

preaosfinţitului patriarh Chiril.] 

Azi înseripţia e acoperită de pridvor. O daii după Melchisedec 

pp. 2175-76. 
2. Pe o prea-frumoasă piatră de marmură în păretele din 

stînga: 

Aewauvioâm, vabs: iepăs odroc 49. mas ebrpe|ziori] (2) zap' Te 

uâvos Exopzporărav re beooefsotărov, "Togo Kovorayrivov Moda 

Boefcvăa, adBănov rijs ctăpas zăsns Mohdofias' av. [= Sa înnoit
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această sfintă biserică şi s'a înfrumusețat de prea:strălucitul 

și prea-cucernicul Domn lo Constantin Duca "Voevod, Domo 

a toată ţara Moldovei, 1702.) 

Și în Melchisedec, p. 277 și. Dossios, pp. 7-8. 

3. Pe o piatră din păretele de la dreapta: 

Movi î Tov rptâv tepăiprguv 54 'lastoy, 

"Apywavâgirns Seporeiu, edObvwv. 

"O îx Kapaxdhov povic ris Ev "Abo, 

"Avinţetpev bnăptet ebxarasrărep 

Naby moi râvăs mahătăv Bardapevra 

Kai Ex Gapehovre dpawobtvra 

By zâ pie dm 7 exrompoostă vân Ea ră xoopocorr pie. 

[== Mănăstirea, celor Trei Ierarhi din laşi, conducind-o ar- 

himandritul Serafim de la mănăstirea Caracaia din Atos, 

a înnălţat-o cu cheltuială mare, aflînd-o stricată de de mult 

şi din temelii nimicită, în anul 1809 de la Mîntuirea Lumii.) 

4. Pe un triptic de pomelnic: 

mo Ezovs, Bexeufpiov a. [Nume obişnuite, în coloana întăiti.] 

Tov armrâpoy zijs exxinpias râv Îpioy “lspăprgoov. "Ext dzâpzba . .. Ba= 

orisiov Bozf6y., Srawâvov Bosf6y., Qz0â55ias Adpns, Atzarepivns Aduwrjs, 

lozwvov Bosâ6vda, “Potâvăpas Adus, Aobxa Bos66vân, "Avaoraciac 

Afuvas, Kovsrayrivoo Bocevâa, “Hhrăoxov Bocf6vyda, Fagiă, Leopyiov, 

Robpzov, Ilerpov, Pewpylov, Nixohăoo, Mrs, Piiznov va Niohdov. 

Tov xadrjovutvoy: "Mofiuob, Ilaroniov, 'lovă, Lahoxriâvos, Ledeov, 

Srepâvov, 'Avroviob, Neozbrov, A6faxobu, Koopâ, Nexragiov, 'Avfjiuo», 

lspeniov, Mqrpopdăvobs,' "letexuij), Paâpri, Aosibtov, Neorirov, Xpv- 

săvdov, Xano5id, "Ipvariov, Kovoravriov. [== Anul 1810, Decembre 1. 

„.. Ale ctitorilor bisericii celor Trei lerarchi. Încă ne rugăm 

pentru Vasile Voevod, Ștefan Voevod, Teodosia Doamna, 

Ecaterina Doamna, loan Voevod, Ruxanda, Doamna [familia 

lui Vasile: două soţii, doi fiii, o fiică], Duca Voevod, Anas- 

tasia Doamna, Constantin Voevod [neamul Duculeştilor); Iliaş 

403. 

404.



405, 

406. 

407. 

408. 
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Voevod [Alexandru]; - Gavriil, Gheorghe, Chirp (?), Petru, 

Gheorghe, Nicolae, Mihail, Filip şi Nicolae. 

Şi ale egumenilor: 

Maxim, Pahomie, Ionă, Galaction, Ghedeon, Ștefan, An- 

tonie, Neofit, Avacum, Cozma, Nectarie, Antim, Ieremia, Mi- 

trofan, Ezechiil, Gavriil, Dosofteiti, Neofit, Hrisant, Samuil, 

Ignatie, Constantie.] 

[În a, treia coloană, nume de călugări.) 

5. lcoană grecească. 

6. Pe un vas de mir (veacul al XVI-lea): 

Ananias, Azarias, Misael. 

Hoc ego Reinerus do signum: exequias similes, et reor 

esse preces. 

Quid michi vestr. ebetis (sic), morte potito, vestras t'mia- 

mata [= thymiamato] Christo (xpo). 

1. Octoih din Rimnic, 1742. 

8. Penticostarii din laşi, 7261. 

9. Priod din Rîmnie, 1761. 

10.. Evanghelie din București, 1775. 
„11. Catavasierii, de Blaj, 1177. 

12. Pe un Anthologhion de Septembre, de Rimnic: 

Acastă carte ce să chiamă Minei,amă cumpărat-o... . [ei], 

mai josă iscălită, şi ami dat-o sfintei mănăstiri Copoul, ce să 

numești hramul Sfântului Aftanas[e], cu 30 lei, adică t[ale)ri 
treizeci. 

[C.. 1750.] 

13. Evhologhiu de Iaşi, supt Mitropolitul Gavriil Calimah. 
14. Ziturghă din laşi, 1818. 
15. Pe un Apostol din Bucureşti, 1820: 

Acastă sfăntă carte Apostol am afierosit-o ei, mai josul 

iscăliti, sfăntului,lăcaşi al Domnului, biserecii de la Copoi, 

pentru pomenirea mă, unde să prăznueşte Sfăntul Athanasie; 

1825, S[eptemvrie) 25. Constandin Aslan, Vornic.
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16. Anthologhion de Neamţ, 1825. 
17. Molebnic de laşi, 1828. 
18. Pamehidă de lasi, 1837. 
19. Psaltire de Braşov, 1849. 

XXVII. Feredeul turcesc (dărîmat). 

1. Acestu feredeă s'ati tocmitu şi sai înnoitu în zelile Mării 409, 
Sale lu lon Ion Neculai Voevod, cu tojat[ă] cheltuiala răpo- 
satului Ezechiil, egumenul de Trisfetitele, şi cu osteniala fere- 
deişului, aznajiului Dimi; let 7235 [1747], lunie. 

2. ME Eţoda Ep.0d "Item tepouovăyov avexevijati. robroy ză Aodtpov 410, 
Eni vis epovlas rob "lodwov Nmxodăov Bos665m xadi uă Entoriurj rod 
Ajpov xapavrti ai oobinvrti; 1746, iovvioo a. [= Cu cheltu- 
iala mea, Ezechiil ieromonahul, sa înnoit această baie, în 
Domnia lui loan Nicolae Voevod şi cu ştiinţa lui Dima Ha- 
mangiul [feredeiaşul) şi suiugiul; 1746, Iunie 1.] 

După Melchisedec, pp. 224-5; ef. şi Dossios, pp. 82-83. 

XĂVIII. Biserica Trei Ierarhi. 

(Biserică închisă.) 

1. La, intrare: 41, 

TI3Roaeiem Wa Hi cn noenkuienteat Cha H CBEPRIIEHIEA CTTo AkA 
CE 43 paBh EAAKH PS BS n cneS HUIeMS î€ XS H 'PpuckhiH NOokAcHuR Iv 
Rachate BoeRoA, BI MACTIR TenAph SEAan MOAACKOH, n Ch rekAA 
nua Qewvaccka, n cn BroAăpotantbtait uaaaan Iwana EoeRoA, u pia 
i Poăanaa, cnâaațh cla CTa MABĂ Eh HMA Tpey craby Bachaie Br- 
ana, Fpnropie Brocacg, Iwana Baaroser, H WeTHe păKOX Apfienekna 

Bapaaam & zapm3, man s, [=Cu voia Tatălui şi cu ajutorul 
Fiului şi cu săvirşirea Sf. Duh, et robul stăpinului Dom- 
nului Dumnezeului şi Mintuitorului nostru Isus Hristos şi în- 
chinător al Treimii lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeti



462, 

413. 

414, 
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Domn al ţerii Moldovei 'şi cu Doamna noastră Teodosca, şi 

cu de Dumnezeu dăruiţii vlăstari loan Voevod şi Maria şi 

Ruxanda, am zidit această sfintă rugă întru numele celor trei 

sfinţi: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul, loan Gură-de- 

aur, şi a sfinţit-o archiepiscopul Varlaam la 1747 [1639], Maii 

în 6.] - 

După faesimilele dat în N. Bogdan, o. c., p. 99. Ediţii, în Mel- 
chisedee, p. 169; Lăpădatu, p. 32. 

2. Pe elopotniţa, acum dărîmată (nu ştiii ce s'a făcut cu piatra): 

Baroucrugim un XSatBuBnin rea Hw Bacnaie Borgo RXIER 

MACTIIO FCUAp BEMAH MOAAARCKOH H renka ero Oewaocis, cn kh3- 

AMOBAEHA chHiă sro Hon HosBoa, RAPOROAH H C3AA CIA KACNOTHHIIA, A. 

3pm5, meua anp. St. [=Bine-cinstitorul și de Hristos iubitorul 

Domn lo Vasilie Vosvod, cu mila lui Dumnezeii Domn al ţerii 

Moldovei, şi Doamna lui, Teodosia, cu iubitul lor fii, loan 

Voevod, a. binevoit şi a zidit această clopotniţă, la anul 7146 
[1638], luna lui Aprilie în 16.] 

Faesimile în N. Bogdan, o. c., p. 100. Ediţii, în Melchisedec, 
0. ., p. 170; Lăpădatu, p. 32. 

3. Înseripţie grecească: | 

Lovăpoa Bsiq, dandyp Xowbrntoc Tâv 2 26 ”Adw oi sapyeias Sv- 

veainv Xahavâptvob, dwiepâm, Ex GăBpwv amd 1804 2wc 1806. [= Cu 

ajutorul lui Dumnezei, cu cheltuiala tovărăşiei celor din 

Athos, fiind exarh Sinesie din Chalandra, sa ridicat din te- 

melii, de la, 1804 pînă la. 1806.] 

La Melchisedec, p. 111. 

4. Pe o tablă lingă moaștele Sfintei Paraschiva, (stricată şi în- 

locuită cu una de marmură): 

Hsnoaeniem EA WTIA, Ch NOCIEUIENIEM CHA H ch A'BHCEIEM Crro 

KHROPROp'kipare AXA, Bm-erku EAHHCCaIIH En u HepasA'kănavku TpouH 

CAABOCAGRHMATO n BhCENORAAHAEMArE BĂ BÂTUCPHERII U XPoaEHEnn 

rânun Dwn Bachaie ECeROA,: BAIE MACTIIS PENApt BEMAH MeAAatekeu,
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DERHHTEA ChIH H NOBODNHK CTPO BWCTOUHATO BarucTia, HOT RUWiâcă 

ch REAHKHA SepzAlem n np'kanorha EhAcAkulea No EXIL caMoT- 

pERIIO, Hi NPENECE CIA BpEUECTUBIA AMOUIH CT HI APIIACBHBIA AMTEGA 

namea HapackeRiia rapuonctia, Hapnuaemata Ilarku, wP Llapurpaaa. 

Geme TpeTee Hpenecenie Bhicr. CIA KE CPHIA H UCTHIIA AMOLIH NpHicaa 

EMS Bacterii n Baixent'kHurin H Racearuckin narptapin Kvpa Ilap- 

RENE ch ERCERHA BAAPBIAM EhCEA IPKEII CHEĂEPOM HA NPONBEOACITEA 

MPENOCAAXKE CiE RAPOE CBhPORHIIE 'PPEAUI BAAMENH- EH UIAA AVIT POBOAHTII, 

kvrph Îwannkiem npakainetna, RVp Hapgenieat ARApTAHONOACKHAM H KVpb 

Bavanom Ilaaewn Ilampon, Ri Ah npkwermpenare apyienctona KVph: 

EBapasama MHTPpPONSANTA CSUARCKArO n Rhea MOAAABCROH BEMAN, ce 

RAPOURCTHBHIA H ȘCTOALRBHBEIH re Anh Hat Iw Facnaie Boekoa, ACTII 

BIO FNADI BEMAHN MOAAARCKOH, NAVE ApDATOUUHAFE BHCEDA BCE- 

YECTH'E Hi R'HCEAORESHE EBCNPIA H BAC WT CERE RR HOROCRBAAREA CT 

“rplex CTHPEAEH H B'hCEAFHCKHY BEAHKHX Sunreacui  Bacnaia Beankare, 

[pnropia Brocacka n Iwanna Baavoserare pam gareuenSene nio- 

AOKH Hi CRYpânh Rh WEP H CAARA EAHHOAS Eh "TBONUH I0KA0- 

WeAoMS ES, Eh HEHCKOHUAEAMLIA IBENOASBHhI A MTEpH Hatmita Ila- 

packegia AMoashi, 34 wrnSuuenie rpgo& ckony i kmncero npherk- 

TAATO CROETO POAA, BATE WT CH3AdHIA AMHpA +3pM8, Rh AkTO ME 

FCNOACTEA CROEPO. WCMOE, MC IN. Ti; Rh CE ME ARTE POALE 

CT PCAApI HauiiM$ npiRmatakunin cun ere, lw Grean Bosnoa, 

EMSXKE NOAAKAh PH AABroAnBCTEiE H MHOrA aka. din. [= Cu 

voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvirşirea Sfintului 

Duh, dătătorul de viaţă, întru sfinta de o fiinţă şi nedespărţită 

Treime slăvit şi a tot închinat Dumnezeu, bine-cinstitorul şi 

de Hristos iubitorul Domn lo Vasile Voevod, cu mila lui 

Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei, ca un rîvnitor şi apără. 

tor al sfintei bine-cinstiri răsăritene, sa sirguit cu osirdie 

mare şi cu dor prea mare, după dumnezeiasca orinduire, şi 

a adus aceste prea-cinstite moaşte ale sfintei şi preapadoam- 

nei [= cuvioaseij Maicei noastre Parascheva din Tirnova, ce 

se zice Petca, din Țarigrad. Aceasta a fost a treia, strămutare 

a ei. Şi aceste sfinte şi cinstite moaşte i le-a trimes prea-
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sfinţitul şi fericitul şi ecumenicul patriarch chir Partenie, cu 
tot bunul sfat al Bisericii, şi cu voia ei; şi a trimes această 
bună, comoară cu trei fericiți Mitropoliţi: chir Ioanichie de 
Heraclea, chir Partenie de Adrianopol şi chir Teofan al Pa- 
laiopatrei, în zilele preaosfinţitului arhiepiscop, chir Varlaam, 
Mitropolitul Sucevei şi a toată ţara, Moldovei. Pe care bine- 
cinstitorul şi de Hristos iubitorul Domnul nostru Io Vasile 
Voevod, cu mila. lui Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei, le-a, 
primit cu toată, cinstea şi dragostea, mai mult decit un măr- 
găritar scump, şi cu bună norocire le-a, pus aici, în cea din 
noii zidită de dinsul biserică cu hramul celor Trei Sfinţi şi 
mari dascăli ai lumii: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul 
şi loan Gură-de-aur, şi le-a aşezat şi le-a păstrat spre cinstea 
şi slava unuia în Treime închinat Dumnezei, pentru nesfir- 
şitele rugăciuni ale cuvioasei Maicei noastre Parascheva, spre 
iertarea, păcatelor lui şi a tot prea-luminatul săi neam. Anul 
de la Facerea Lumii 7449 [164i), în al optulea an de stăpinire 
al lui, în luna, lui Iunie 13. În acelaşi an s'a născut Domnului 
nostru 'prea-doritul fiă al lui, Io Ștefan Voevoa, — dă-i mulţi 
ani şi viaţă lungă, Doamne; amin.) 

Viaţa Sfintei Paraschiva a seris-o întăiii Tamblae (Melchisedec, 
în „Rev. pentru ist. areh. şi fil.“, III), apoi ati prelucrat-o Mitro- 
politul Varlaam, în Cartea de învăţătură (Pravila) a sa, şi urmaşul 
săii, Dosofteiii. Pentru aducerea moaştelor, vezi cele două, notițe 
analisate în Doc. Bistriţei, I, pp. 71-3; II, p. Xvu. O gravură care 
o înfăţişează, în Pravilă, reprodusă în Bibliografia d-lor Bianu şi 
Hodoș, p. 142. Întăia strămutare, prin "Țarul bulgăresc loan Asan, 
şi a doua, prin „Țarul turcese“ Selim, sînt și ele înfățișate acolo. 

După Țamblae, Mircea-Vodă încă apucase să aducă moaștele 
dincoace de Dunăre, eerîndu-le de la Sultanul Baiezid, cuceritorul 
Tirnovei. Apoi tot Baiazid, la o pradă a Țerii- Romănești, le-ar fi 
luat eu sine. Anghelina (?), una din „cneaghinele“ Serbiei, le-ar fi 
răscumpărat, ducîndu-le la Belgrad (!). — Cf. Melchisedec, Notiţe, 
p. 175. i
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5. Pe legătura unei /vanghelii slavone manuscrise : 
HAaroWneTHBWIH Hi YpHETOAIREBHRIA recnoaun Iwan Bachate Bor- 

EOAA, BXII MACTIIP POCNOAAph BEMAH MOAAARCKOH, BEE n CATROPH 
CH TETBOVANPEAR H AdAE ETO Eh CECX UEpKOR Bh "TPBr$ IZUICRWA: 
Eh Xpâm cui rpek erat Bacnaia Beankaro, [puropia Horocaoia, wan 
Baaraserare, are râpma. [= Bine-cinstitorul şi de Hristos iubi- 
torul Domn lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn 
al ţerii Moldovei, porunci şi făcu acest tetravanghel şi-l dădu 
la, biserica, sa, din tîrgul Iaşilor, la hramul celor Trei Sfinţi: 
Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul şi Ioan Gură-de-aur, la 
anul 7149 [1640-1).] 

În Melchisedec, p. 176 și urm., ca şi următoarele n', 

„6. Pe manuscris, chiar la început, aceiași însemnare, dar, după 
numirea hramului, se mai află aceste cuvinte: Rh Moat Henp'ke- 
TANNĂ H Bt NANMAT Fkunăa PnAES cun [= pentru rugăciune ne- 
încetată și pentru pomenire veşnică a Domniei sale], și data se 
complectează astfel: Mera AKER. 5 [== luna lui Dechemvrie 6). Serii- 
torul îşi serie numele la sfirşit; e „cel între preoţi mult greșit, 
popa Sidor din Bădăuţi“ (Baassu). 

1. Pe o candelă: 

Iw Bachate BoeRoAa ma. EX. TOCNOAAp EMA AMOAAABCKEH Co3AaA 
RAHAHAO ce Eh Xpam 'Tpeyerurnan Bachaie Beankare, Tguropie Ko- 
rocacka n Iwan BaaroSerare Rn MAHACThiph cECH tackeH, BI poKkS 
săym5. [Adecă: Io Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn 
al ţerii Moldovei, am făcut candela aceasta pentru hramul 
celor Trei Sfinţi: Vasilie cel Mare, Grigorie Bogoslovul şi loan 
Gură-de-Aur, în mănăstirea, sa de la Iaşi, în anul 1646.| 

8. Pe linguri: 

Bachaie BoenoA; reenoAa TSAocka [= Vasilie Voevod; Doamna 
Tudosca]. 

9. Pe o perdea: 

Hiv Kacnate EoekoA, TCNAdph BEMAH AMOAAARCKOU, H POCNORAA cro 

415, 

46. 

417. 

418.
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Tavaccia, are z3pm3 [=—lo Vasilie Voevod, Domn al ţerii Mol- 

dovei, și Doamna lui, Teodosia, în anul 7147 = 16538-9.] 

10. Aier din 20 Maiii 7146 (1638). 
11. Epitrahir din acelaşi an. 

12. Chipurile, cusute cu fir, ale Domnului, Doamnei şi copi- 

lului loan. 

419. 3. Pe o piatră: 

“Bros xaGsiro Bebrepov 705 TwpwW0d diy0s, 

Terăprn ai Gexăra 38 rod Ilaavedovos, 

Ppubâne ue ditppne cetoube Entivâivae 

E: taverne ri arooiv pov, pdf avBponivos, 

Ilpoorâter & ăwvegatpopar îx 6idpoy e5darp6vnos, 

Kai ovvâpoui ab0&vrov re, Movpobţn Tprep.6vos, 

Tod 'Adetăvâpov, rod mhewnd, Eni dpytepatetas 

Bzwaniy 05 “pprevode, Exi & enponelac 

"Bxâvroy 3bw Aoyoberây x &vbe Beowapiov, 

Tă âve. Raraxovlivod, XoA0d re Tewpiiov, ww
 

Bzorâpq ră dfiwua. viob rob Ao'o&rob. 

"Eowoipţobpusvov ris wwe, Tod 19 GţiALwavâpiTrov. 

Koi Mehetiov 7 Bvoua, rob dvros "Iânpirov. 

"Ev Erer cornpip 405. 

Adecă: 

Era al doilea an din veacul ce curge, 

Şi ziua a 14* din luna lui Paianepsion [Octombre], 

Cutremur fioros ma sfărmat cu primejdie 

Şi mi-a, adus căderea, spre spaima oamenilor, 

| Dar fericit mă 'nnalţ din temelii cu zisa, 

IL Şi cheltuiala lui Moruzi- Vodă Domnul, 

| Lui Alexandru cel vestit, fiind archiereii 

Veniamin cel nobil, şi epitropi avind 

Pe doi Logofeţi şi pe un Vistier,



L
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Din neamul Cantacuzino, bunul Gheorghe, 
Vistier cu dregătoria, fiul Logofătului, 
lar la Esphigmenos mănăstirea arhimandrii,. 
Meletie anume, celui din Ivir. | 

În anul Mintuirii 1802. 

14. Pe un elopot: „420, 

Ko5oy ij/qemobraros Ex vea aveati 

Kai xiipos rod mtazod Aaod tvradra vampir, 

“O avvarțâpavos Xoyidy Aabv sis ExxAnaiavy. 

Mwnofeirw tă ovvâpopijv ua 7 Entorasiay 

Tod vby îjovpevebovros, Ex Kapahypias vijoov, 

Nexoâtyoo ră ăyopa... [două cuvinte] ££ isov. 

"Ev Erer cwrmpip saw6. 

Adecă: 

Clopot prea-răsunător din noi sa turnat 

Și crainic al credinciosului popor aici sa înnălţat, 

Ca, să adune turma cuvintătoare la, biserică, 

Să, se ştie cu cheltuiala şi cu supravegherea, 

Celui de-acum egumen din ostrovul Cefaloniei, 

Anume Nicodim ..., de asemeni. 

În anul Mintuirii 1812. 

XIX. Fîntîna Sf. Spiridon. 

]. La stînga porţii de intrare la spital: | 421, 

lo Gr. A. Ghica Vv. 

Făntăna lui Siloam, scăldătoare lui Solomoni. 

Păreile făcătoriului de minuni Spiridon 

Izvorăscu sănătate într'a bolnavilorii lăcași, 

Desfătare, viiaţă tuturoră în Iaşă. 

A triile Grigorie Alecsandru Ghica, -dărueşte 

Şi către toţi de obştie darul de înmulțește, .
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Însetaţilor, vedeţi să dobindiţ viaţa apelori. 
Întru alti doile ani ală Domnii Sale; letă 1765, Iulie 20. 
Aceiași inscripţie în greceşte şi arăbeşte pe acea lature şi pe 

latura din dreapta. | 
Forma arabă, lângă cea romănească, la Buradă, Arch. soc. şt. 

și lit. din Iaşi, 1904. ” 
Pentru forma grecească, Dossios, pp. 62-3: 

Ira Xdoâp, Xohovâvy xoopuijpa, 

“Amiov Bavuarobpyod ÎnoprSâvos ră petdpa 

Ilqyăţovra tact vosoxoueiq, 

Tpoopiy, toiv &noow v 'lasiw, 

“O rpiros Fpwrâpioc Ixixac Sopsirau, 

“O Ahefdvâpov, yâpis bneperyetrat. 

Oi fubâvrec tere xpovvode vapărov, 

Acdre, ăzodaboare (wîs Dăăroy. . 

"Ey mg devreprp. Erc rîc mavevnheode abdrod abGevreias: 1795, 'lov- 

Mov 20. 

422. 2. De-asupra porţii: 1786. 

XXX. Biserica Sf. Spiridon. 

493. |. Pe un mormînt în pridvor (aceste inscripţii le ieai din 

Dossios, pp. 62-4, lucrul în pridvor fiindu-mi cu neputinţă din 
causă de reparaţii): 

Porc râv mă [a Dumăâoy, &v pu Exyeyaâros 

Fpavopioro spe Aaxâv jewâvos d ărphaoto, 

Eboefiqy Enterp&von E zpoyvov rotâvde, 

Keb(er ori îjde Gtwac 'xsivov ebrburue. 

"Abpuv Gijnov Etapraofâvroc Gavăroto, 

N5y 5£ ve vale obpaviors dvrus nastâat. 

„adol”, Xenrefpiov a. 

Adecă: 

Mlădiţă a, vestiţilor Ghiculeşii, din cari ieşind 

E, Grigore, al Dacilor Domn nobil, 

Invăscut în evlavie de la strămoşi ca dinşii, 

Îmi cuprinde trupul piatra aceasta împodobită, 

 



BISERICA SF. SPIRIDON 157 

Răpit fiind de moarte înnainte de vreme, 
Acuma însă 'n lăcaşuri cereşti drept locuiește ; 

11717, Septemvrie 1. 

Grigore Alexandru Ghica a fost tăiat în Iaşi de Trimesul Sul- 
tanului, Duminecă, 11 Octombre (-= 1 Oetombre), după un raport 
prusian din Constantinopol (Acte și fragmente, IL, pp. 139-40). O 
însemnare pe o copie a Gheografiei lui Amfilohie, episcopul Hoti- 
nului, spune însă: „la întăi Octomvrie 1777, Stmbătă, la, trii cia- 
suri de noapte [9 sara], saii la 12 Octommvrie, călindariă noi“, 
Data de 1!“ Octombre se află şi într'o notiță bucovineană (Acte 
și fragmente, UI, pp. 139-40; C. Berarii, în „Deşteptarea“ din 
Cernăuţi, an. XI, n* 8). 

2. Pe altul: 
424. 

Oua, ed, intpâv, ăpnadoaro 

Tâyâe brd May Smaphărog 

“O Paxaâne, Tpypyogiao mis. 
1828, 'lavovagpiov s. 

Adecă: 

Jertfă, vai, a medicilor, sa odihnit 
Supt această piatră Scarlat Ghica, 

Fiul lui Grigore. 
1828, lanuarie 6. 

Pentru acest beizadeă Scarlat, v. Iorga, Două bibliotecă de mă- 
năstiri, 1904, pp. 13-4. 

3. Pe un al treilea: 425. 

“Opăs venpăv râvăe, od xaraorălo Băxpo ; 
Todrov p Erexoy, xăpepov 277 MEvate, 

"ANY ol, oder Eh cot vjTnp, 

"lodwm pot, xpbaop.opp6v WOL TEXVOV, 

Khewod zarpec, [pmitopioro Ba 

KoMwăyov, de abc ăpys Aaxins, 

"Eyci me, Aduwne, în “EXtwm &xobo, 
Mabpoxopăirov Ehxaboa satpăv '&vobs,
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Ai, oi pot, pot, TAWXd zExvov, TETpopat o7hĂrryva, 

Xod. orepmdetoa, ăp stosr Grow. 

"Ev Era a4td', Motov ip. 

Adecă: 

, Vezi pe mortul acel, asupra cărui vărs lacrimi? 

Eă l-am născut şi l-am purtat în braţe, 
Dar vai, mie, vai, ei nu-ţi mai pot fi mamă, 

loane-al miei, făt-frumos al miei, 

Al tatălui vestit Grigore. Voevodul 

Callimachi, ce iarăşi domneşte în Dacia fiii, 
Și-al miei. Doamna, ce-mi zic Elena şi-s 

Din neamul Mavrocordaţilor cu siraua. 

Vai şi vai de mine, copil dulce, rănită 'n măruntaie, 

Lipsit acum de tine, pot oare-a mai trăi? 

Pentru loan, v. Prefaţa la vol. I din Doc. Callimachi. 

426, . 4. Pe o piatră de mormînt în biserică, la stînga: 

Suptii acastă piiatră Costandin Ghica, să odihneşte; 

Deci tu, umilite cititor, aşa-l pomeneşte, 

| Marile-Logofăt al țării cel cu bunătate, 
Tu agutai săracului de afla dreptate. 

Vizantie te plănge ca pre al săi fiii plăcut, 

Moldova mai mult te plănge ca pe patron cunoscut: 

Sufletul tău in ceriii cu dreptii să fie așezat, 

Şi ori de care sămțţitor în vec vei fi neuitatiă. 

Și s'au mutat din viiaţă la anii de la Măntuitoriul] Hristos 
1818, Fevruarie 18. 

427, 5. Pe o piatră în cimitir, la dreapta bisericii: 

Eic mov Evotârarov vai etoybrarov xbptov |lawayi oâwpov mohbrâpoy- 
! 

: 
| 

ze xai moMouaBsorarovy &oqxlparoie] ris "0douowaus lohn, Gaosos 

re Ilpovoios Bovhebriy Vâtov, sira zoie Ev Koivaprixip rpaxrătots naps- 

  

peboavra Xa Tapă Ti abroxpătuțo; TâY “Pdoowy Atwarepivns devrăpas 

zâv rod iâiov Bovhebrod pia Tumdsyra uni rije ratvias Tod drțiab
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Baâpipov xafah&pov "fevâpavoy, redevriicava îv "Ina zis MohSafiac 

&re aby, vară pijya Măioy, xi Iloreuzivov Exorparslas Biboac ăn SE 

owa val 8y. | 

"Enrăpov 

Iegidov rpâetpov Ilovawotopoo  Niof6vhov. 

Maxz86vovy ppm Trrmtev Es Brozov. 

MoMâafind= Oavovra răzp ut râde xexevbe, 

Lâna, d&pa Pmeivov, mvebpa m6hoy O'uazo, 

Pip de Many uepâzeoow, xb0oc hr xToy. 

05 săp date âvăpâv ebxhera ăperis. 
Adecă: 

Către prea-gloriosul și prea-alesul domn Panaiodor, mult- 

ştiutorul şi mult-invăţatul dragoman al Porții Otomane, al 

regelui Prusiei consilierii de taină, apoi şi asistent la, tratatul 

(sic) din Cainargic şi de către Împărăteasa Ruşilor Ecaterina 

a doua cinstit cu dregătoria de Consilier privat şi făcut ca- 

valer al Ordinului Sf. Vladimir; răposat la laşii Moldovei, în 

anul 1790, în luna lui Maii, pe vremea expediției lui Po- 

temchin, după ce a trăit şeizeci şi unu” de ani. 

Pe ucenicul Muselor, pe Panaiodor al lui Nicobul, 

Țara Macedonilor l-a adus în viaţă, 
Iar Moldova, murind el, l-a ascuns în mormiînt: 

Trupul lui, zic, căci sufletul a zburat la pol, 
Lăsînd aici faimă "ntre oameni şi glorie neştinsă.: 

Căci gloria virtuţii la, oameni nu moare. 

Urmează şi o inscripţie rusească asămănătoare. 

6. Pe o icoană a Sf. Spiridon: 428, 

Astor, “loâvav “e Xarpvov râde 

Apoy, Îropiduvy, Kavraxoblrvod unu 

1768. Aeweufpiov 12. 
Adecă: 

Primeşte-al lui Ioan. Hatmanul | 

Dar fericit, Spiridoane-al lui Cantacuzino, 

1768, Dechemvrie 12.



  

429, 

430, 

431. 

432. 
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Pentru acest loan Cantacuzino (Canta), v. st. lt. rom, 1, p. 
492 şi urm. şi Studii și doc., VII, p. 170 şi urm. 

7. Chivot de la, Vistierul lorgul Ghica, şi Postelnicul lacovu 
Veisa (1845). 

8. Pomelnic noii (al Racoviţeştilor și Callimachilor): Constantin 
Voevod, Mihail Voevod, Ștefan Voevod, Sultana Doamna, loan 
Voevod, Raliţa Doamna, Grigore Voevod, Searlat Voevod, Ale- 
xandru Voevod, Mihail Voevod, Constantin Voevod, Alexandru 
Voevod, Scarlat Voevod, loan Voevod, Mihail Voevod [Sutu], Gri- 
gore Voevod [Ghica], Matei Voevod [Ghica], Grigore Voevod [Calli- 
machi), Elena Doamna, [soţia lui], Grigore Voevod. 

9. Pe potir: 

Mvmobir, Kopre, zâs 8obms ov, Zoijata Xrovpţa Iloarehwvnstoa, 
2 rii 6aomhia ov: 1829, Szreu. 25. 

Adecă; 

Adu-ţi aminte, Doamne, de roaba ta, Zoiţa Sturdza Postel- 
| niceasa, în Împărăţia, ta; 1829, Septemvrie 25. 

10. Pe o icoană: 

Acastă, sflăntă] iconă iaste făcută cu cheltuiala robul lui 
D[ujm(nejzăă părin[tele]..., monah. 

„„„fulu de la Moscu, Iulie 7260 [?= 1751-2.] 

11. Pe un aghiazmatariii: | 

To zapbv dnouaparăptov uareomeoăoda îv Em 1775, Ae[we]ufpiav a, 
âv &66âoy rob uovaormpiov “Arţiov Îmvpidâvoc noi Emipehetas rod Mes- 
dsdwprbăge Koora Iamagihov, var adrăv my XALDăV Entrpozebovros, 

Adecă;: 

Acest aghiasmatarii s'a gătit în anul 1775, Dechemyvrie 1-iu, 

cu cheltuiala mănăstirii Sf. Spiridon şi cu îngrijirea, Medel- 

nicerului Costea Papafil, epitrop atunci. 

12. Evanghelie dată de Alecu D. Ghica Logofăt şi soţia Eca- 
terina. 

13. Cruce ferecată de loan Neculce Vornic, la 1846. 
14. Cruce din 1854, de la Gheorghe şi Pulheria Ghica. 
15. Pe o Evanghelie rusească:
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Gavriil Neculai; 1827, Noemv. 20. 

16. Potir din 1848. 
17. vanghelie şi cruce de la 1853-4, date de Postelnicul Gr. 

C. Carp. 

18. Pe un polielei (policandrul cel mare): 

Obros 6 mepixaM)s mohosheov &reyvovprim &ă ovvăpopiis rod za- 

weporărov &yiov Xapătoy, xbpiov Newraptob Ilaruiov, xai Tv 7aveb'je- 

veorătuy ăpxbwuv Emipânoy, rod Meţăhoo Ao'yodtrov Leopyţiov Kavra- 

xoobtvod ali rod Xarpăvov xopiov SăvyGovhov Erobpla mai rod Brorqa- 

piov xbpiov L'prropiov, râv: Srovptiidov, &v Eret qwrj, 1808. 

Adecă: 

Acest prea-frumos polieleii sa lucrat cu cheltuiala prea- 

cinstitului Mitropolit al Sardelor, chir Nectarie din Patmos, 

şi a prea-nobililor epitropi, Marele-Logofăt, Gheorghe Can- 

tacuzino şi Hatmanul dumnealui, Sandu Sturza, şi Vistierul 

dumnealui Grigore, tot din Sturzeşti, în anul 1808. 

XXX. Biserica Goliei. 

1. La intrare; 

HaaoasnieM WuA H ch NON EHIEM CHA H EBBP'BULEHIEAA  ErTTO AXa CE 

:43 păBh PS ES HUIEMS I€ XS Iw Bachar ROEROA, H CA CIA CTA MO- 

HAcTHp, PAMKE ECP YpAM RhCHECENIA, IHE CRBPBIUHC Mi, Ch NOMOLIIL 

EX, Iv Gran Borgoaa, cun Bachate EGeBoA, chăpnun a, Rakr 

s3păn, mau Fă. [=Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu 

săvirşirea, sfintului Duh, iată, e, robul Domnului Dumnezeului 

nostru Isus Hristos, lo Vasilie Voevod, am zidit această sfintă 

mănăstire, şi, nefiind săvirşită de mine, cu ajutorul lui Dum- 

nezeii lo Ștefan Voevod, fiul lui Vasile Voevod, am săvirşit-o, 

la, anul 7168 (1660), Mai 24.] 

Și în Melchisedec, p. 238. 

2. Pe dosul ușii de intrare: 

8136. Vol. XV. 1 

433. 

434. 

435, 
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"AvrrrepOm Ex Bădpuv ris xai anmprisdm 6 Betoc nai mâvoenroc obroe 

vas rijs &vâ6tov avahijbews rod Kvpiov wait Beo5, owripoc fipâv, Beo- 

râxov xai mapltvoo Mapiac dă danâvns ai. avvâpouije 105 eboefeorărov 

abi&vrov vai 1jreudvoc Basdsiov BR8. xai rod viod abrod, Xrepăvov. BR5., 

*Ewvezev Voxexije adry copilas ui ele uvmuowvov abrâv albvov xai 

Tâv ldimv adrâv evrpuy, Eni ăpyteponslac z0d zavteporătov Mmrpo- 

Mrzov năons Mohâafias, xoplov Bophady, Erei ănd vrioeoc 1168, ză 

08 rije &voăprov otxovouias 1660: dă rerpâe Marbaiov 'loăwvov. 

Adecă: 

Sa ridicat din temelie şi sa, isprăvit această biserică a 

glorioasei Înnălţări a Născătoarei Domnului și Dumnezeului, 

Mintuitorului nostru, Maria Fecioara, cu cheltuiala şi ajutorul 

prea-evlaviosului Domn şi stăpîin Vasile Voevod și a fiului 

săti, Ștefan Voevod, pentru sufleteasca lor mîntuire şi spre 

amintirea lor veşnică şi a părinţilor lor, fiind archiereii preao- 

sfinţitul Mitropolit a toată Moldova, domnul Varlaam, în anul 

de la facerea lumii 7168, iar de la întrupare 1660; prin Matei 

al lui Ioan. 

436. 3. Chipurile ctitorilor: 

Oi deipwmstoL Xpxovre xai xrijtopec Tis dia povijs tabrns [= vred- 

nicii de veşnică pomenire Domni şi ctitori ai acestei sfinte mă- 

năstiri): “lepepias Moţidas B6. [= Ieremia Moghilă Voevod; fals 
zugrăvit cu barbă lungă, albă]; 'loswns Lâhas, Meyas Aoyoerns; 
Ana, soţia lui Golea (poartă fes roşu eu margeni de blană; altfel, 
ca Domnița Ruxandra); Mpa, 6 vote abrâv [=fiul lor, Mi- 

hail). “O razewbs Mqrponohirme Xefasreia, ot ăsiuymorot îjrepăves vai 

arijtopes ris âias wovijs rabrns |smeritul Mitropolit al Sevastiei; 

vrednicii de veşnică pomenire Domni și ctitori ai acestei sfinte 
mănăstiri]; “Pofâdpa Adyva (Ruxandra Doamna, fiica lui Vasile 

Lupu; pălărie roşie cu pene, margeni de blană, mărgăritare în 
păr, de-asupra urechilor; mărgăritare la gît, rochie blănită peste 
alta dedesupt, năframă în mîni, părul pe umeri); Xrâpavoc BA. 

(eizme, năframă, două, haine, guler mie alb), Aixarepiva Aduva (ca, 
Domnița, dar lanţ mare la gît, înfăşurînd apoi tot trupul), "lors 

Baoideiov BB. (ca Ştefan).
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4. La; locul de îngropare al ctitorilor, pe o piatră: 437. 

Or Eyopros, obre ăp' 2 Aaxinc, pi ini, 

Botn wo, Bot xoâtăvetpa, narpis. 

Pooe Tebprtos 1 E, Edrppoobym 16 [pe] prag. 
Khijaie pot 88 mede Dovhrăva ri) îfiqp, 
Kovoravrivov 5 îiv ăXoyos Mezaij) “Paxofirta, 
Aanâv 1% Mvoây xpăvtopos îjţaftov. 
"105, iod, obx îi mârpne ud dn6hoha, 
"AM Eni “ij Mvoâv nâruos apară ue 

Te cpurărp Erev mpoc roi xthlowe nd Xpotod 
Kai zeveruovra V Enră Exarby e, 
"Hpam Ya66ârov rod "lawvovapiov re 

Tâs âpyăs nepinov, BevrEpy) Ohovgrt. 

Adecă: 

Nu-s localnică, nici chiar din Dacia, prietene. 
Viza [lîngă Constantinopol], Viza, născătoare de mari bărbaţi 

mi-i ţara. 
Și m'a născut Gheorghe, și mamă-i Eufrosina, 
Și mie, celei moarte, mi-i numele Sultana. 
Soţie fuii lui Constantin al lui Mihai Racoviţă. 
Vai, vai, nu ?n ţara mea. m'am stins, 
Ci în ţara, Misilor m'a prins pe mine moartea, 
În anul trei peste-o mie de la Hristos 
Și cinzeci şi încă şepte sute, 

Simbătă 'n luna lui Ianuar, 

Cam la început, anume 'n ziua de-a doua. 

5. Pe alta, mai departe către strane: 438. ! 

Tâpoc xodbrre: Ewapânănvy Mabporărm, obtorov Adyyay Exaphăron 
Kon: 705 Îmswoveboawoc îv MoMatia, pâvove robe &nră îv 
mâoq ebospelg. Ebâuode mâvrec, owipțevaie ze wai pthor, ebpeiv Eheoc îv 

= r 7 s - . 7 = e - = Ti) pehobsm xptoet rijv rotundetoav 2y rabr ri) natpiău, ră iiuorâ 
Omranostooră Erst încă bv rptănovra, pajyi Maprie, 8 xoptauij ri ei- 

 



439. 

440, 

44. 

442. 
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x0oTî) ebă6um. Keira mAmoiov wat 6. Ervovos rabrme, -Îmaphăros, vide 

Ah&o» Kay. 

Adecă: 

Acest mormint cuprinda pe Smaragda Mavrogheni, soţia, 

Doamna lui Scarlat Callimachi, cel ce a stăpinit în Moldova, 

cu toată cuviinţa, şepte ani în capăt. Rugaţi-vă voi, toate 

rudele şi toţi prietenii, ca, ea să afle milă la viitoarea jude- 

cată. A răposat în această ţară la 1837, luna lui Martie, Du- 

minecă, în 27. Lîngă ea zace şi urmașul ei, Scarlat, fiul lui 

Alecu Callimachi. 

Și în Dossios, p. 58. 

Smaranda, fiica lui Nicolae-Vodă Mavrogheni, a stat, ca soţie 
a lui Scarlat Callimachi Voevod, în Iași de la 1812 la 1819. 

După moartea, soţului ei, a trăit greii, apucînd totuși adinci bă- 

trînețe. V. Hurmuzaki, X şi Doc. Callimachi, tabla. V. chipul 
Doamnei în Blancard, Les Mavroyeni. Alecu, fiul ei, a fost amba- 

sador tureese la Paris. 

6. Pe aceiaşi, pomenirea în romăneşte a lufrosinei Callimachi, 

născută Cantacuzino, moartă la Paris, 15 April 1875 (la 58 ani). 

7. Pe o piatră de mormînt în dreapta bisericii: 

Gnu name enTEoph Hi Spacu nânn Toma Bea Anopuuk Ku'Ernna 

egotn Sina, u npbeTagn ca Ki EruntH WBHTEAsA; BEUHAH NAMET; Eh 

AHH Îw Gacmparie AaBukk BorBoA, BAkT 73008, AER. 44, 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o şi impodobit-o dumnealui Toma, 

Marele-Vornic jupănesei sale Ana; şi a răposat la veşnicele 

lăcaşuri — veşnica ei pomenire; în zilele lui lo Eustratie Da- 

bija, Voevod, în anul 7472 [= 14663], Dechemvrie 31. 

8, Mai departe, pe aceiași, inscripţie grecească: 

"Ey0d32 vetrau î. Bobi rod 0s05 "Ava, oblo'oc dă Qopă Kavraxav- 

Cnyod Meya-Bopvixov, Ex Erovs pt, pimvi Asuswfptov, Aa Tipepa. 

9. Pe alta, alături: 
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Gito RAAvH CnTEOpU Hi Spacu ku'krunn Karepunn Mp8 (Sic) eRoeMS... 

„„ Bea Tlocrrannuaca; npHe|TaBH ca]. ..: ser n...; BAT. 3913, Mp. K. 

Adecă;: 

Această, piatră a făcut-o şi împodobit-o jupînesei 'Ecate- 

rinci, maicei (?) sale..., Marea-Postelniceasă; a răposat ... 

la anul 7187 |1679), Martie 20. 

Catrina Bucioe e a doua soţie a lui:lordachi. Ea a trăit mult: 

timp.după moartea soţului ei. V. Panoviceanu, în Arh. soc. și. și 

lit. III; Studă și doc., V, p. 581; Despre Cantacuzină, |. 

10. Pe alta: | 

"Ed Eram 6 det uwmstăs nai paxapiras xbpios Lebpitos ai Meyase 

Ilosrehwnos, dobhoc 1oâbs "ABavărov, £y m&pars wopie Basie Boq- 

6684... 1649 [16647], Mapriov 13. . 

Adecă:: 

Aici sa îngropal cel vrednic de pomenirea veşnică şi fe-. 

ricit Gheorghe şi Mare-Postelnic, rob cinstit al celui Veş- 

nic; în zilele Domnului Vasile Voevod. . . 1649 [16597] Mart.13. 

Pănă acum se credea că lordachi Cantacuzino a murit: pe la 

1664. V. Ul. ce. 1649 nu se poate admite de oarece se ştie că lor- 

dachi trăia în 1653, anul cînd Gheorghe Ștefan a înlocuit pe. 

Vasile-Vodă, şi chiar. în 1663 (Tanoviceanu, l c.). 

11. Pe o icoană de-asupra: 

Tâgos xxhnre obuata Gwourâpov 

Movijs &yias ebayodc re Ixohia. 

Wwyăs râs abrâv obpavăs cvEper vo 

Evwwrpvate aia, îv Xp râv rio. 

Mvijpryv ăpa adrâv je Bixatov 

Tois xarorxodow &v roic xrljpuaot TObTwy. 

0: zpooppery ăvatw.âxrovs voios 

Yaâp adrâv ze mai măvroy dpOoâctovy. 

Adecă: | | 

Acest mormint cuprinde. trupurile ctitorilor sfintei şi cu- 

443. 

444, 
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446. 
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cernicei miînăstiri Golia. Sufletele lor le ţine cerul sus, în 

corturile sfinte, în corul sfinţilor. Iar amintirea, lor e drept 

so păstrăm, şi cei ce locuiesc în ctitoriile lor să aducă lui 

Dumnezeii jerifa fără sînge, pentru ei şi toţi ortodocşii. 

12. Pe o piatră de mormiînt: 

Acasti piiatră o'ă făcut Veliâco Costin Hatman pre mor- 

măntul gupăniasei dumneisale Ecaterinei, fiica Tomei Canta- 

cozino Vornicul-cel-Mare ; caria sai prestăvit la sălaşile 

veatnice, vlto 7193 [1685], mesţa Aprilia 8 dni. 

V., pentru această căsătorie, şi Tanoviceanu, în Arch. soc. și. și 

lit., II, p. 189. Osoră a eia luat pe Vornicul loan Racoviţă (îbid.). 

13. Pe alta, alături: 

Gu Kâmenh cwTEOpH ui Skpacn Greban, Wamnnki Erwpn, wuS 

cRotmS Twma Harak8aSno Bopuuk aankn Seman ; npkeranie Rh 

AMh  EATOUBCTHBAFO H XpeTWAmbRHEAr Hw ASA Hoegoa, Bh ART 

73p0, biwp. 3. 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o şi înfrumuseţat-o Ştefan, al doilea, 

Ceaşnic, părintelui său, Toma Cantacuzino, Vornic de Ţara-de- 

jos; a răposat în zilele bine-cinstitorului şi de Hristos iubi- 

torului lo Duca Voevod, în anul 7170 [1662], Fevruarie 7. 

14. Pe un alt mormînt: 

Napdewxi Magia bad rbufp rq3s reraarar, 

Tâooapa 17 dextric râvăe woţodoa Biov. 

"ANY 1] păv poxăpav Enayăhderar ăprt xopelatc, 

Oi voverars 08 Abnac mal oropayăc Emuzav: 

"Oua “ăp otxo»v Envy, xooumr' aabois % periare, 

KaM)eow Gmhorâpots, 10200. “mpahsorc. 

ayr6, "lavovapioo 30. 

Adecă.: 

Feciorelnica Maria supt acest mormint s'a îngropat, 

“Care la şeisprezece ani a fugit de această, viaţă,
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Dar ea acum se bucură în corurile fericiţilor, 

Părânţilor ei jale şi plîngeri li-a lăsat. 
'Căcă era ochiul casei, împodobită, cu bunătăţi şi virtuţi, 

Cu frumuseți la tinereţă, şi cu moravuri bătrine. 

1782, Ianuarie 30. 

Şi în Dossios, p. 56. 

15. Pe o icoană: 
448. 

Ad Bandyns rod :uamapizov Iavarytărov 3. x. Nixoo. [Secolul al 
XVUI-lea.] 

Adecă: 

“Gu cheltuiala răposatului Panaiot d. h. Nico. 

16. Pe un aier: 449. 

Mmobijri, Kopre, râv 8obhov 305, Meyaijh Sobrtov, 1jţeu.voc, Potâvăpac 
Adus xai rây răxvoy adrâv *1820 [= adu-ţi aminte, Doamne, de 

:FObii tăi, Mihail Suţu Voevod, Roxandra Doamna și fiii lor; 
1820). 

17. Pe o icoană veche, suflată cu aur: . 450. 
Ferecat-aii atastă sflăjntă ecoană, în a doo Domnie, Mărie 

“Sa Doamna Ecaterina Roseta, pentru pomenire Mărie Sale; 
1251 (1743), Mai 4. 

Pentru Ecaterina, Doamna, lui Constantin-V odă-Mavrocordat, In- 
-scripțăi, ], p. 15, m 3, 

18. Pe un dise: 4ă1.. 
K. S. 
X. 
S. H

—
 

i
 

L. 

W. 

L. S$. 

&hH ebacăa, (Sic) pentru sufletul lui Ifrim Hăjdăi părcălabul, 
en OKSIIHoH „KHerhue sro BachAnka, BAT. 23pă3, MUA TENAp £ [din cum- 
părătura, japănesei lui, Vasilca; anul 7167 (1659), luna lui 
Januarie 5]. 

Ifrim a fost părcălab de Hotin. V., pentru Ștefan Hăjdău, Stu- 
dlii și doc., 1X, p. 164 și nota 2. Vasilea ar fi fost (Arbure, Ba-



452. 

453, 

454. 

455, 

456, 
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sarabia, p. 150) „nepoata lui Moise Movilă“. Acolo şi 'tabla ge- 

nealogică a familiei. . 

19. Pe alt disc: 

Pomeneşte, Djoa]mne, pe nevredniculii robulă tăi Șărbani, 

cu totii neamul săi, căndă vei veni întru Inpărăţie ta; saă 

făcutii acest disc, potir, zveas|de], linguri, cope, teplletla]; 1820. 

20. Pe o candelă: 

Sovhrăvas Souvirtms Mavponodărns' 1744. [= A Domniței Sul- 

tana Mavrocordat.] 

Pentru Sultana, născută în 1721, fiică a lui Nicolae-Vodă Ma- 

vrocordat, v. Inscripții, |, p. 244. 

21. Pe o icoană din altar: 

"Hpmqrehmue (sic) zpiv “kpybpuxe Zoptms “Piţoc, Xonăv Bios in Tob- 

ov aie "lăwwboc. 1742, Mapriov 29 |=şi m'a îmbrăcat cu ar- 

gint Zorzi Rizos, apoi m'a dăruit fiul săi lacob.] 

Iacovaehi Rizu e capuchehaiaua și socrul lui Grigore Alexandru- 
Vodă Ghica. Cf. Doc. Callimachi, I, Prefaţa. 

22. Pe o cruce, din noii bătută în cuie: 

GH Kp%eTh ChTROPH H WKOBA nat îMaxuănnn BSphiaph ABopn- 

HHK Hi N9ApSXH £ro, ÎÎNTHANA, H AAAE ETA Eh AOABĂ CEBE.S WpKORb 
- 

8 aul, HAE ECTh YpâMh B'H3HECEHIE PA HALIETO HeS Xa, BRATE 7398. 

Adecă: 

Această cruce a făcut-o şi a ferecat-o dumnealui Maxim 

Burnar Vornicul şi soţia lui, Antimia, şi a dat-o pentru ru- 

găciunea sa în biserica din Iaşi, unde este hram Înnălţarea 

Domnului nostru Isus Hristos, în anul 7072 (1564). 

23. Pe o Evanghelie manuserisă: 

Gu 'rergoareah BHa nabuna wr noraiun Taragu, Hesnaerek wT 

KOTOPOE AMUkCPO NPEKAE GHA, H WT KOPo EHA ovunntia, -H. HCROYNHA 

ero pas Bxtiu nau Îwan Foanu Braukin Aorozer u Aaa 34 nt păe âenp., 

H ERUIă CKAMEN H HANBARHA FO H OVKBACHA, H 'AAAE EC Eh UEp- 

EWE- EXIM Eh PALIKBIA 'TpWTh, Hă: CTPARBI. HA ECT XpAN E3HECE:
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MIE Tă BA H CCA Haulero Loy Xa, Să "ALA cCROA HN CRĂHTHHUH CROEH 
ÎÎHRH A UAAwA Hf n pwAuTeaem HX, H 34 ALIA Toro, uo npAe 
PO EHA CVUHNHA H OycphACTRORAA, Eh AETO „AN, AMAPT. -8. 

Adecă:: 

Acest Tetravanghel a fost prădat de păginii Tatari, nu se 
ştie din ce loc a fost mai înnainte şi cine l-a făcut, şi l-am 
răscumpărat ei, robul lui Dumnezei, dumnealui loan Golea, 
Marele-Logofăt, şi am dat pe el 1.200 de aspri, şi era, stricat; 
şi l-am legat, l-am înfrumusețat, Şi l-am dat la biserica lui Dum. 
nezei din tirgul Iaşilor, 'în margine, unde este hramul În- 
nălțării Domnului Dumnezeiă şi Mîntuitorului nostru Isus 
Hristos, pentru sufletul săi şi al soţiei sale; Ana, şi ale co- 
piilor lor şi ale părinţilor lor, şi pentru sufletul celui care 
mai înnainte l-a fost făcut “şi sirguit; în anul 7083 [1575], 
Mart 9. 

24. Pe alta: 

Gnu Terpoeyanrean WKOga naut Iwann Doanu Beankin foreder n 
NOApSie ero Î|nHA 34 AH €BCH H POAHTEAHA CROM Hi UAAWA 
CEOHAM, H AdAE Eh AMOABĂ CEOE Rh UEPRORh RAAEHIH W'T Iacok, HA 
ECT Xpămth RM3HEcenie ră EA, enca Hauiero, IS ka; Rh AkTO păHA, TEN. Bi. 

Adecă: 

Acest Tetravanghel l-a ferecat dumnealui loan Golea Ma- 
rele-Logofăt şi soţia lui, Ana, pentru sufletele lor şi ale părin- 
ților lor şi ale fiilor lor, şi l-ati dat la, rugăciunea lor, la bi- 
şerica de piatră din laşi, unde este hram Înnălţarea Dom- 
nului Dumnezei Mintuitorul nostru, în anul 7054 [1546], la- 
nuarie 12. - 

25. În altar, placă de metal care pomeneşte titlurile generalului 
Potemebhin, amant de Împărăteasă şi comandant rusesc în Moldova 
cucerită, mort „la 37 verste“ de Iasi, la 5 Octombre. 

Toate patru, după Melchisedec, pp. 229-31. 
26. Evanghelie din Veneţia, 1776. 

457,
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27. Evanghelie greacă din 1833. 

28.  Penticostarii, din 1834. 

29. Ceaslou din 1835. 

30. Psaltire din 1835. 

31. Octoih din 1836. 

32. Orologhiu din Buda, 1818. 

33. Circulara, bisericească și duhovnicească înştiinţare, laşi, 1834. 

458. 34. În curte era mormîntul Efrosinei Negri, soția vestitului C. 
Negri, sfetnicul lui Scarlat Callimachi: 

T7% Edwpposbvn, %hoxos Neipn Kuvoravrivov, 

Mavpoyevie, iepăv xotwârar bzvov rjvij. 

Adw d: Groboa Erea, 45 Enrăxig CExa, 

“Hyenovic, Mmev oic mâot n60ov perijs. 

Ohfiorn nodsoy, Botăvrtov, Gr, zexodoa, 

Tadruy, râv Gperâv ră raustoy Eac. 

«Ey "lasi, pnvi 5 Male, Erove sormplov „ay. 

Adecă: 

Aici Eufrosina, soţia lui Negri, lui Constantin, 

Fata lui Mavrogheni, sfintă-şi doarme somnul, 

Trăind doi ani şi şeptezeci încă. 

Fiică de Domn, lăsă la toţi ai săi dor al virtuţii sale. 

Prea-fericit între oraşe Bizanţ, care, născind 

Pe aceasta, ai comoara, virtuţilor. 

laşi, 5 Mai, anul de la Mîntuire 1850. 

V. Blancard, Les Mavroyeni, p. 396. 

În Dossios, p. 58. 

459. 85. La acelaşi, p. 595, însemnarea dela captaţia apelor (placă 
de metal ază rătăcită): 

Eic răv x6ouov râv Lpâlov 

Azov eiwar poGeps, 

Etc riv z6hw râvy "laoiov 

“Yâpndoc Bpoaspâc. 
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"Exei phovac, Esi âp6oov, 

Bet z5p, 209 vepov, 

"Etepebropar Xa Xbvo 

Amd tpăporţa Enp6v. 

“O0imy vi Mate ri vbarw 
“O rijc neo S0TĂp, 

"O "Aheţavâpoc Mobpobtns. 

Tâ& bâdrov 6 doriip. 
Adecă;: 

Într'a, zodiilor lume 
Sint un leă spăimintător, 

lar în lașş, în tîrg, eti sint 
Un izvor de răcorire. 

Colo flacări, aici rouă, 

Colo foc, ap' aici 

E arunc şi torn într'una 
Din gitlejul miei uscat. 

Mi-a, schimbat întreaga, fire 
Cel ce Iaşu-a mintuit, 
Moruz Alexandru- Vodă, 

Al apelor dătător. 

37. Pe zidul de împrejmuire, la, fiecare turn: 460. 
Il5pros "Iov Aobxa Boihsda, obvăpouij Maxapiov 1pobpevov, post 

[= Turnul lui Io Duca Voevod, cu cheltuiala lui Macarie egu- 
menul, 7176: 1677-8.] 

Pacsmile la Buradi, în Archiva din Iași, 1905, p. 34. 

XXXI. Mitropolia. 

1. La proscomidie: 
461. - 

Noaann ru Iw Encrpamie AaBnma Bocca, Garepuna TXAA, Îw 
ASka Boeoa, Anacracia PXAa, Îw Koeranrun Borgo, cun ASA 
Bea. Iw Gmean Borkoa, cui Paasa Eoa, aar ASka Ec, r%AA
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ero Ekarepuna Ami ASka Boa, Iw Maren Boegoa cun ASka Boa, 

Iw Gregan Boa cun ASta Borgo, Haka răaa Ain ASka Eoca, 

Saeăanapa rXAa Amt ABka Boa, Mapia ras, Ati ASka oa, 

Gara ra, Alti ASka Rea, finacTacia răaa, Aluh ASka Boa. 

Mpa: Bmgera, Hacracia, ASmurpS n cu cuni ero, Slnapen, la- 

eh, Mapi(a) răaa, Ain Aasnxa Boa, Iwnauiko cun Ha (Sic) n aa, 

Hg EukSaa, Saranapa, Gannn Ropunkb, Hakna ra, inpenn, 

Oeoacopa, enoge Hy, Hukoaan, Aunnua n uaa, uk, Hocranrnun, Hakna, 

dănkan  Ileepapt, Hacracia, nrponoauTn  AccwWAEH, EATO WT 

SI aama sapu. [=Pomeneşte Doamne: Io Evstratie Dabija, Voevod, 

Ecaterina Doamna, lo Duca Voevod, Anastasia Doamna, 

Io Costantin Voevod, fiul Ducăi Voevod, Io Ștefan Voevod, fiul 

lui Radu-Vodă, Doamna lui Ecaterina, fiica lui Duca-Vodă, 

Io Matei Voevod, fiul lui Duca-Vodă, lo Ştefan Voevod, fiul 

lui Duca-Vodă, Ileana Doamna, fiica lui Duca-Vodă, Ale- 

xandra. Doamna, fiica lui Duea-Vodă, Maria Doamna, fiica 

lui Duca-Vodă, Safta Doamna, fiica lui Duca-Vodă, Anastasia 

Doamna, fiica lui Duca-Vodă. Morţii: Cristea, Nastasia, Du- 

mitru şi fiii lui, Andrei, lacov, Maria Doamna, fiica lui Dabija- 

Vodă, lonaşco, fiul ei (?), şi fiii lui; Nicula, Alexandra, Savin 

Vornicul, Ileana Doamna, Miron, Theodora, fiii lor, Nicolai, 

Aniţa şi fiii lor, Constantin, Ileana, Mihai Şătrarul. Nastasia, 

Mitropolitul Dosoftei; anul de la Adam 7190 (1682).] 

Faesimile în N. Bogdan, p. 80; ef. Exbiceanu, Mitr. Mold, p. xivu. 

2. Pe un mormînt afară, lângă biserica St. Gheorghe: 

Aice reposadă, Inalt Pre o sfintia Sa Meleti Metropolitu 

Moldovei şi Sucevei, săvârşit din vieaţa la 1848, luna Junie 

20, şi fratele Eminenţiei Sale Nicolai Dimitrescu. 

3. Pe altul, tot acolo: 

Aicia odihneaşte şarba lui Dumnedzăti Mariia, giupăneasa 

dumisal[e] lui Conjstantin] Buhuș biv Vel Logofătii, fatla] lui 

Chiriac Sturdzii, carea sai prestăvit la primeneala a doa 

Domnie a lui Costantin Duca-Vod[ă], văleat 7211 [1703], lul. 14.
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Şi înpreună cu cuconii săi, Catrina şi Andrei, care cu limbi 

de moarte s'aii rugat să-i pue la un lociă [cuj măsa înpreun[ă], 

la vecnici lăcaşuri. Prestăvitu-s'aii cuconii aceştia la văleat' 

7195 [1686—1687). 

Cf. şi Erbiceanu, Mitropolitul Moldovei, p. xuvI. Dafina sai Eca- 

terina, soția lui Dabija-Vodă, etitorul Mitopoliei („Biserica Albă“), 

fusese întăiii soţia lui Dumitraşeu Buhuş. Pentru Buhuşeşti, v. 

Studiă și doc., V, p. 574. 

4. Pe un al treilea, tot acolo:. 

Emirămiov ete mby îv MoMafia ră Xptwv dmorioavra îv Taxa 

veapă &râv ebyevtorarov Xpyuvra. rod bynhorărov abOâvrov "Adet. Kaă- 

Man, cvepreta Meţav IloorEhyrxov. 

“H Boţâvwros oz, xhewi, ns, Tramvev îs pâs ebpevtoy odvov, Mo)- 

dafime 3& se vi Eva vexov weidat. Bod repua lov ze ăaopov' obu- 

gwyov abveân robvoua: Ipnrâpros towev dr Gporâc, 05 Băvaroc Xa Xipa 

dnGer N ădyoe "evo EXBăpev eis ”Atây, ev Erei abruse, 'Oxzou.. s'7- 

[= Epitaf către cel care în Moldova şi-a plătit, în tînără vristă 

de ani, datoria, prea-nobilul Mare-Postelnic de fapt al prea- 

înnălţatului Domn Alexandru Callimachi. 

Bizanțul, oraş vestit, te-a adus la lumina zilei ca fii de no- 

bili, iar pămîntul Moldovei te cuprinde aică mort; scurt ţi-a. 

fost sorocul vieţii; cu înțeles sa întîmplat a-ţi fi numele, 

căci Grigore ştim că înseamnă muritor, dar nu moarte şi peire 

în fugă; însă e trist să mergi, om vrednic, în lumea cea- 

laltă; anul 1796, Octomvrie 6). 

5. Pe alta: 

Acasti piiatri iaste pusă pre mormîntul Visterniciasăi 

Zamfirei din cheltuiala dumnialui soţului dumnei Gheorghie, 

Marelui- Vistiiarnic, gi Ann Io Constantin Voevod. vlt. 719%, 

meci Aprilie 17, 1688. 

Pare să fie o soţia a lui Iordachi Ruset. EI ţinuse întîii pe 

Maria, a lui Dabija-Vodă, V. mai jos, Birnova. Cf. Studii și doc. 
V, p. 588. 

464. 

465.
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Pe mijloe, aceiaşi în grecește. 

6. Pe o piatră inscripţia mormîntală a lui Panaitachi Moruzi, 
mort, & &cet a|ornlpie are, Noeyf. xa'[= în anul Mîntuirii 1780, 
Noiemvre 21). 

1. Pe alta: | 

"EvO48e xeirat broaiav Gavodoa 

ExdaunporăTu douvirta Suapayăirta, 

Aia Bvyărnp ebozfobc Tjpep.ăvoc 

Taine Aaxins, xoplov Lpnyopiov 

[xixa, zpâra pEpovroc râv Botavriwy, 

L&vovore auapăraro edosfeiy, 

"Ev Ere. avht'e, 'lavobaptov 6”, 

[= Aici zace supt pămînt, murind, 

Prea-strălucita Domniţă Smărăndiţa, 

Dumnezeiasca, fiică a nobilului Domn al ţerii Daciei, 
Domnul Grigore Ghica, feuntaşul între Bizantini 
Prin a neamului strălucire şi cucernicie. 

În anul 1737, Ianuar în 22. 

8. Pe toacă: 

Toaca s'aii făcut de preaosfinţitu[l] Mitropolit Veniamin la 
anul 1828 (2), cu dragoste înfocata și nedejde neschimbată, 

9. Pe o piatră de mormînt în biserieuța Sf. Gheorghe: 

Supt atastă marmură aleasă dintr'alte 

Să odihneşte trupul Mitropolitului Iacov 

Stamate, carele la anul 1749 în lume saă născuţ 
Şi la anul 1764, April 3, călugăr sa făcut, 
Și în urmă dichii sfintei Mitropolii vrednic 
Au stătut, pănă căndu, la anul 1782, Dechevrie 
16, episcop la Huş sai suit; pre carele milostivul 
[Dumnezeii) cel pră-înaltul la anul 1792, Iunii 
21, la Scaonul Mitropolii l-ai înălţatu; 
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Carele, în curgere de 21 ani, ce aii păscut turma, 
Lui [Dumnezei), cu bunătate săvărşit-ai multe 
Trebuintosă zidiri, la Huş, la Niamţu şi în Iaş, precum 
La toţi place; la Mart 9, 1803, a împlinit ce 
După lume obşteasca, datorie cu toată 
Cinstea sa, într'al Moldaviei sfănta, Mitropolie. 
Precum vom urmaşii, noi cești rămaşi în lume, 
Primeşte, Doamne, sufletul săii în cerescu Tăi bine, — 
Toţi de obşte ne rugăm, zicăndu: să erte, 
Ca şi pe noi păcătoşii după faptele noastre să nu ne certe. 

Altă asemenea însemnare a vieţii lui lacov la biserica Banului, 
supt chipul săi pe pîuză. Se precisează și se rectifică unele date 
biografice privitoare la Iacov (chiar aceia a naşterii, care nu e 
deci 1748, apoi a călugăririi — în loc de 1765). Ştirile din aceste 
două izvoare capitale concordă, afară de data instalării ca episcop, 
care trebuie prefăcută aici în 18 Decembre. De alminterea, e po- 
sibil ca o cercetare mai atentă să aducă şi pe această piatră lec- 
tura, corespunzătoare cu adevărul. Cf. Isi. lit. rom. în secolul al 
XVIII-lea, Il, p. 383 şi urm. 

10. Pe alta, alături: 

Supt acastă piatră zac trupurile adormiţilor robilor lui 
D[ujmnezei: a lui Constantin Costache, ce s'aii poreclit Negel, 
Marele-Logothet, carele sai săvărşit la anul dela Naşterea 
D[o|mnului 1784, şi a monahiei Elisavet, soţia sa, carea s'ati 
săvărşit la anul 1745, şi a lui Theodor Costache, ce s'aii poriclit 
şi Venin, Marele-Spathariă, şi al lui Leon Gheuca Mitropolit 
Moldaviei, carele sai săvărşit la anul 1788, şi a lui Matthei 
Costache, Marele-Postelnic, carele s'a săvărşit la anul 1808. 

Avem supt această piatră, pe lîngă oasele Mitropolitului Leon, 
pe ale începătorilor ramurii Negel din familia Costachi, pe al lui 
Costache Venin şi pe ale unuia din fraţii Mitropolitului Veniamin. 
Cf. Studii și doc., VI, p. 547. 

11. Pe o a treia: 

Supt acastă piatră odihneşte robul lui [Dumnezei) fericitul 

470. 
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întru pomenire Gavrilă Mitropolitul Moldaviei, frate după trup 

răpăusatului Domn Ion Theodor Callimah 'Vv., carele de.me- 

tanie sa, ati fost dela s(fănjta mănăstire Putna, şi, după ce 

aii arhieratesit ani [15)-în Scaunul Mitropoliei 'Thesalonicu- 

lui, în anul 1760, Fevrarie 20, sai aşezat la Scaunul Mitro- 

poliei Moldaviei, unde, arhieratesind 26 ani, ai făcut bisearica 

sfăntului Mare-Mucenic Gheorghie a Mitropoliei, cu toate 

ceale din lăuntru podoabe [ce sînt ale e[i]; la anul 1786, Fev[rua- 

rie] 20, s'a mutat la vecnicile lăcaşuri; pre carele [Dumnezei] 

să-l odihnească în Împărăţia sa, să să învrednicească. 

O notă grecească la copia: actului. de numire la Salonic a lui 

Gavriil (April 1745) dă ca zi a morţii 15 Februar (Doc. Callimachi, 

I, p. 407; v. însă rectificarea; sbid., la p. CLXXv şi nota 2). Din 

epitaf se capătă data precisă a instalării la lași. 

Cf. Melchisedec, Cron. Romanului, Il, p. 86. 

12. Pe două icoane în. bisericuţa Sf. Gheorghe: 

MwnsSir, bpte, rob 8obhov sov Lafprid pyreptoc. [== Adu-ţi 

aminte, Doamne, de robul tăi, Gavriil arhiereul.] 

E Mitropolitul Gavriil Calimah. 

13. Pomelnie dela Sf. Nicolae: 

Elena Doamna, Gheorghie Voevod, loan Voevod, Alexandru 

Voevod, Zoi Doamna, Antonie Roset Voevod. Sai zugrăvit 

la anul 1835, Avelust]. 

E familia Ruseteştilor din ramura domnească. În adevăr Ale- 

xandru beizadeă şi Iordachi beizadeă ai fost fiii lui Antonie 

Ruset Voevod. V. ediţia, ce am dat din Cronica lui Constantin 
Căpitanul, p. 189 şi nota 3, unde şi bibliografia. 

14. Pe o icoană: 

Prin argint a fost vănzarea fiiului dumnezăesc, 

Prin argint a me credinţă lui şi ţie o vădesc: 

O maică înpărătească, de mine nu tendura, 

Şi mă scoate la lumină după mare mila ta. 

Logofăteasa Smaragda Conachi, născută Donici, 

Săvărşită la 1831, Octomvrie 12.
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Frumoasele versuri sînt ale lui Conachi însuși. lar Smaranda 
e femeia care a, fost unită printr'o lungă iubire romantică cu poetul. 

15. Icoană de la Chesarie Răzmiriţă, episcop Sinadon, locotenent 
de Mitropolit; 1862. 

16. Pe o nebederniţă în Mitropolie: 475. 
durponcanra fIuacracie Epumkoguu [= Mitropolitul Anastasie 

Crimcovici]. 

17. Antemise păstrate în Palatul mitropolitan: 476. 
Antimisii, adecă, sfinţita masă, spre aducerea jărtvii cei fără 

de singe la sfinta, şi d[ujmnezeiasca, liturghie; sati sfinţit cu 
darul și puterea preasf[i)ntului D[uJh, de Preaosfinţiia Sa chirio 
chirio Meletie, Mitropolit Moldaviei; pentru aceaia sai dat 
voe şi puteare a să săvirşi ceale sfinte pe dinsa în 'bisea- 
rica, cu hramul —; 184—. 

18. [Adaus:] 477. 
Antimisti, adică sfinţită masă spre aducerea jărtvei ceii 

fără de singe la sflijnta şi dumnezeiasca liturghie; sau sflijnţiti 
cu daruli şi puterea a, preasf[i)ntului D[u)h de preaosfji]nţituliă 
chiriu chiră Veniaminii, arhiepiscopi şi Mitropolit Moldaviei. 
Pentru aceia sai dati voe şi puteare a să săvirşi ceale sfji)nte şi 
dinsa în hbesearica, din —, unde este hramul —, la anuliă 
1803, luna —. 

19. Pe un tabloi bisericesc din peniță: | 478, 
Ai gredăruit (sic) ierodiaconul Nazarie în s[finta] m[ă- 

năstire] a, Neamţului; leat 1827. 

XXIII. Biserica Curălari. 

1. Candele de argint frumoase. 

2. Pe o cruce: 479. 

Constandin Vărnav Maior, Anastasie Vărnav. 

3. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1742; pe legătura frumoasă: 480. 
8136. Vol. XV. 12 
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Erei loan, Gheorghie, Safta; 1813. Maria Brănzoe. 

Legată cu ea și una grecească, din Veneţia, 1803. 

4. Pe un Penticostarii din Rimnie, 7275: 

Acest sfănt Pinticostari dină ceputii aii fostă al besăricii 

Curălarii dinu laşi, care sau furati de preoti Pinteliiii ot 

Sveti Dimitrii, adecă, Misaiu, totii de aici dinu laşi [v. mai 

sus, la această biserică], găsindu-să de preotii Acxinte ot Sveti 

Vasale, totii de aici dină laşi, şi, păr voi arăta Preosvinții 

Sale părintelui Mitropolită, sati poprită la mine, hotărăndu-să 

ca să să de iarăși la bisărica Curălarii. Ș'amii iscălită [eri- 

ptogram]; 1784, Aprilie] 2. 

Şi cu acastă carte sai mai găsitii doi cărţi, adecă ună 

Catavasieri i o Psaltire în stihuri!, care sai aratati de preotii 

Acxinte, fiind ale sale. 

5. Icoană de argint din 1856. 

6. Pe icoana Sf. Nicolae: 

1814, Dech. 6. 

7. kvamghelie din Rimnic, 1794; pe legătură (splendid bombată): 

Thoma Braşovan, Elena, Athanasie, Marie, Enachi, Marie; 

1801. 

8. Pe o Psaltire din Veneţia, 1817: 

Acastă Psaltire este dăruită de către mine, Slugerul Gheorghie 

Petcovici, biserici cu hramul Pogărăre Duhului Sfăntă, po- 

reclită Curărari, din Capitaliia Eşii, 1849, Iunie 3, spre po- 
menirea nostră. Vii: Gheorghie, Ilena, Elisaveta, toti nemuliă. 

Morţii: Dumitru, Onofrei, Maria, Gheorghii, Onofrei. 

9. Penticostariii din Buzău, 1854. 

1 A lui Dosofteiii.
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. XX XIII. Biserica Sf. Ştefan. 
1. Pe o cruce: ! 

Suptă acastă cruce de piatră s'a îngropat trupul răpusatii 
roabe lui Dum(nlezăi Marie, fica iconomului Grigorie; Sali să- 
vălrişit din acastă viață trecătoare, lăsănd la toată, omenire 
obștească îndătorire, anul 1829, Oc|tom)v[rie] 8 

2. Alta din 1839, în curte. 

3. După noul pomelnie, biserica e făcută de Constandin To- 
movici Vel Capitan. Fiica lui, Smaranda, iea pe Mihail Sîrbu din 
Chişinăi. 

4. Icoană de la Ivan .Cerne şi Susana: 

Prin agutoriul poporenilor şi a isnafului di băcali; 1855. 

5. Pe chivotul de lemn, foarte original: | 

Acest chivot sai făcut cu cheltuiala robilor lui D|umne)zeii 
Fraţiscu, Maria şi copii lor, la 1870, Noe|m]v|rie) 20. 

6. Antimis de la Hrisant de Cipru; 1800. 
1. Penticostariii din Blaj, 1808. 
8. Mineiă de Buda, 1804. 

XXXIV. Biseriga Aron-Vodă (Aroneanu; lîngă laşi). 

1. Pe un pomelnic (1829): 

Aron Voevod, Stanca, Doamna (Doamna lui], Gavriil Voevod 
[Movilă], Petru Voevod (Șchiopul), Radul Voevod, [Mihnea], 
lancul (sic) Voevod, Dafina Doamna şi neamul, Constandin 
Voevod [Movilă], Smaranda Doamna, Alexandru Voevod, 
Zoi Doamna [ultimii doi, Ruseteşti], Dimitrie, Panaiote [Moruzi] 
și neamul; Leondari; Alexandru Voevod, Constandin Voevod, 
Alexandru Voevod [Moruzi]; Gavriil [Calimah] arhierei. 

2. Pe o Evanghelie din 1742: 

Acastă sfăntă Evanghelie am închinat-o noi sfăntului Dum- 
nedzăi și sfăntului erarhu Nicolae, pentru pomenire noastră, 
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ca să fimi şi noi numărați şi pomeniţi... Dumnfejdzăii întru 
cii mai mici ctitori; iară, cine o va fura saă o va muta de 
la sfănta mănăstire [a lui] Aroni-Vodă, părăşi să-i fie la 
straşniculă gudeţi a lui H[risto]s Sfăntulă Nicolai, hramul 
sfintii mănăstiri. (C. 1700.) 

3. Pe o altă Evanghelie din 1742: 

lo Matei Ghica, V[oe]voă, bojliiă] milostiiii g[os]plojdar zemli 
moldavscoi. Acastă sfăntă Evanghelie sai afirositii de Domnie 
Me la schitulă otii Stănc[a], oti Jijie, unde să cinsteşti hramultă 
Adormiri Precuratii Născătoare de D[ujmnezăiă, pentru a noastră 
Şi părinţilor Domnii Mele vecnică [pomenire); 1755, Fev[ruarie). 

Acasta sfăntă Evanghelie amă cumpărat-o eii, Ionii Dediu- 
lesculii ispravniculi, dreptă 12 lei, în Domnie Mării Sale 
Costantinii Mavrocordatu, în Domnie al doile în Moldova, 
vă letă 7251 [i742—3], şi amii dat-o sfintii bisăricii unde 
să prăznueşte hramulii Precuratei Născătoare de Dumne- 
ză, la, schitulă nostru de la -Colșula ?), pentru a noastră, 
şi a părinţilor noștri vecnică pomenire: lonu, Ileaana, Mi- 
halache, Ștefanu, Ilinca, Marie, Apostul, C...., Mihalce, Ne- 
cula, Angheluţă, Marie, Danca, Voica, Niacşa, sariti, Mărica, 
iar, mai pe urmă, fiindă preotu la sfănta bisărică ună că- 
lugăr, anume popa Enache, fratele preotului Pinteleiii dănă 
leşi, au dati răvaşti la Măria Sa, Matei Grigorie Ghica-Voua, 
Jăluindă că nu are Evanghelie la, besărecă, şi arii fi găsitu 
atastă Evanghelie de văndutu Mărie Sa Mateiă-Vodă, ai 
poruncit şi ne ai dat banii şi au pusi şi pecetie Mării Sale 
după, cumi să vede; însă, fiind nescrisă de mine întăiă. 

4. Penticostariă, din 1216. 

5. Triod de Rimnic, 1770. 

6. Pe un Mineiii din Rimnie, April: 

'Hropăst zapă Aouanayod ăppuavâpgirav ei iv povij rod 'Aapăv 
Boa: 1787, Nos. e. [= Sa cumpărat de Domițian arhiman- 
dritul la mănăstirea, lui Aron-Vodă; 1787, Noiemvrie 6.]
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7. Mineiii pe August, de Rimnie. 

8. Pe cel de Mai e pus şi prețul: 1p6ota 5. (Și pe cel de Februar.) 
9. Pe Faptele Apostolilor din Rimnic: 

Movastnpio» "Aapăv Boef65a, zhmotov raniov ris MohBafiac. 1784, 
Abjoborov 20, 4ABa eis odriv zi povijv, Aopurtovăs &pywpavâpirre. 
[= A mănăstirii lui Aron-Voevod lîngă Iașii Moldovei ; 1784, 
August 20, am venit la acea mănăstire. Domițian arhiman- 
dritul.] 

10. Pe altă carte (Mineii), însemnare de la Domițian, 1187. 
Apoi: 

| “Oyijoc xai 6ha ră p-rjvea pouaixă xi pnoţăawxă, ţia rpămeta. ov 
Opâvoo zpâotpov rijs Exhwpias, ăvnemuăv rod rapadmpov zapi0mpa, zîy 
xobwspa mai Exhmsia, vai 6 văpOrE, sov648noua, OTaTijăta, pavovăz, 
TpOSKIjVnTăpm, Bpăvobe, mohmeh&ove, pavâtjec, Asmpuni, tepi, modwm- 
XI.» %epia, pohryâOpa. . ., uâvas, jur, pavOm&pra, maurăves xai 
Oa mă vata ris dxxhmoiae ră voua, pă tă pov Efoâa, Emetdi 
Tip Îâpa rijy Exxhsiav Epipiny ad Ghofbpivry, eis ră dota Eto- 
diobnnay ia Entaxosia ponmrpin "păr, nE ră pepenrijv răy 
dhovy vorepuv ua uă Ba mă vara, înm5h 88v Tfpa ore ya vă 
o1p800, . ore nâpra vă 100, pijdoy, Xedeartov, mptaxiara Sun Enră 
[pâna Spa xoi pa poata -yptoe xai TEospes posiec nobMIjăvec” 
Amnâv, Gnotos Tpobuevos 1jBehav diwpiobij per îvâva etc 'abrd rd p0- 
vastipn, ăs oroyas6 ră Zâna p.ov val x6zobs, ai uyrioveby) xi Zp&va 
mov auprohov Aouariavăy, 6uod vai Boa Gvâpara, sivat papăvo, sis rijy 
npidsow râv xegrâpov xai Exdjvov rod îjhEnoav ză povmorijpn, ră. Szoia 
îvâpaza ră &mivata md ză. “ppopuuara xi ră “ppduata, mai ră Ypăp.ara 
ijrov oxopiijoutva ei îvay ai ăoy. A rodro de Îi xâ0e zpto-- 
Tjavăs 'Triy papeohijv ob Vox 12 vă ue uymuovebp. 1787, Apă 
Mov 20. 

“0 cîjs tzpăs vol osfaonins Baii pOVijS Tis XATĂ Ti vijcov 
Xâdry. zhnaioy Kovrawtvovz6hews ” 

Aopgravăs Apyuavăpiry]s. 
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Adecă;: 

Însă şi toate bisericele grecești și moldoveneşti, sfinta masă 
cu scaunul .. . al bisericii... . (urmează înşirarea deose- 
bitelor unelte bisericești [multe nume cu totul stilcite), le-am 
făcut cu însăşi cheltuiala mea, căci am aflat biserica pustie 
şi cu totul goală; pentru care sai cheltuit 700.000 şi... de 
lei, cu meremetul tuturor celor de mai sus, şi cu toate cele de 
nevoie, căci n'am aflat nici rogojină să aştern, nici uşă să 
închid, nici moară, nici heleşteii; am găsit datorie de 1.317 
lei şi patru moșii vînduţe. Afară de aceasta, care egumen ar 
fi orînduit după mine la această mănăstire, să judece chel- 
tuielile mele și ostenelile, și să-și aducă aminte şi de mine, 
păcătosul Domițian; însă şi de cite nume sînt scrise în pomel- 
nicul ctitorilor şi de cei cari ati miluit mănăstirea, care nume 
le-am însemnat după scrisori şi acte, şi actele erai îm- 
prăştiate pe la unul şi altul. Pentru aceia să compătimească 
orice creștin păcătosul miei suflet şi să mă pomenească, 
1787, Aprilie 20. îi 

Al sfintei şi venerabilei mănăstiri împărăteşti de pe ostrovul 
Chalke, lîngă Constantinopol 

Domițian Arhimandritul. 

Adauge o întărire a celor spuse, la 26 Mart -1790. 

11: Iapaxinrxi, Veneţia, 1778. 

12. Pe un Mineiă de lanuar, Veneţia: 

Anftvra ră mâva uimvaia rod Îspob wovasrnpiov 'Aaphy Boa 3v 
E&6ăov rod ranatvod ăpyteptos Qiowhijtnv Ebyaizoy, mposorâros ris 
povis rabras; 1809, Abyobarov 13. | = Date toate Mineiele sfintei 
mănăstiri Aron-Vodă cu cheltuiala smeritului archiereti Teo- 
clit al Euchaitelor, proestos al acestei mănăstiri.) 

13. Altul cu data de 12 August 1809. (Cumpărat însă de Do- 
miţian la 1787.) 

14. Pe un Zriod de Veneţia: 
[4 Kai ză zapăv Tprgâtov bapyet rijs iegăc noi oefaauins wovijs Tod
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drjioo Niohiob "Aapoy Bâc Enovopatoutvov, vai 6 pibas: Iopihhos 
tepouâvapos uni. Tpobpevoc ris povis rabriis [| = Şi acest Triod e 
al sfintei şi venerabilei mănăstiri a Sf. Nicolae, zisă Aron- 
Vodă, şi cel ce a scris e Chiril ieromonahul, al acestei mă- 
năstiri). 

15. Evanghelie de laşi, 1821. 
16. Zipicon de Iaşi, 1816. 
17. Pe un Ceaslov al Mitropolitului Veniamin: 496. 

Să să știe de cindii s'aii cutremuratii pămîntulii, în zioa de 

Vinerea-Mare, foarte tare, la anul 1802, Oct. 14 zile, Marţi. 

V. mai sus, biserica. Trek Ierarhi. 

XXXV. 

| Biserica Tălpălari. 

1. În biserică: 497. 

Sai pus supt acastă peatră doacă trupuri în pămănt 
A robilori lui D[ujmnezăt îngropaţi într'un mormănti: 

Athanasie Gosani, ce aii fost Paharnicii-Mari, 

Și, an, ani dela Hristos sfărșitulă vieţii sali 

La o mie şapte sute şi şaptezeci şi şase, 

Dechemvri în doaozeci, sat scosi cu jele din case. 

1776, Dechemvri 20. 

Și soţia sa, Aniţa, fiica lui Toader Naculi, 

Logofătii de Visterie, carii, luna şi anulă, 

Doaozeci şi cinci Septemvri o mie optu sute trii, 

Sau săvărşită din viiaţă, ertare dăndi celoră vii. 

1803, Septemvri 25. 

Tălpălarii să numeşte, şi sănt ctitori înpreună, | 

Biserica unde este mormăntulii lori de odihnă: 

Se rugăm pre D[ujmnezeii cu drepţii să-i odihnească, 

Și noi să nădăjduimă Înpărăţia, cerească. 
Mila ta D[oajmne, cu toţii să fie în ferecire: 

Acasta să v[a] ceti spre ve&nica pomenire. 
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2. Alături: 

Plăngi, morminte, glăsuește, 
Că. aice sălășlueşte 

Acel 7169 | = 7269: 1750-1] născut şi la 1815 săvărşit, 
Alexandru Anastas numit, 
Întru mic vac &aiă trăit; 
Înpreună ai săi părinţi, 
Ștefan, Zoiţa numiţi. 

Cătră cei ce vori ceti cu un glas de umilinţă, 
Ciarcă chipu, miluieşte, să cunoască a lor fiinţă, 
Ca nişte muritori şi supuş la străcăciune, ati datorie în- 

triagă să răversă rugă păn cătră D[ojmnul tuturor, să erte 
sufletele lor. 

[C. 1800.] 

3. În criptă: 

Iordachi Beldimano (sic) 1806, + 1870, 
Dimitrie Beldimano, 1836, T 1873; 1891. 
Mihail Paşcani Cantacuzino, răposat la 1 lanuar 1857. 
Aice odihnesc oasele adormiţilor robilor lui Dumnezeti, a 

familiei Cantacuzineștilor-Paşcanu. 

4. Adormiţii: 

Gheorghie, Casandra, Constantin, Pulherie, Grigorie, Elena, 
Alecsandru, Safta, Mihail, Efrosina, Ecaterina, Marie, Ruc- 
sanda şi tot niamul lor. 

Aice odihnesc oasăle adormiţilor robilor lui Dumnezăi a 
familiei Beldimăneştilor. 

5. Adormiţii: 

Gheorghie, Maria, Filaret arhiereii [Apamias), Andrei, Ioan, 
Alecsandru, Parascheva, Vasilie, Manolachi, Ana, Efrosina, 
Dimitrie, Smaranda, Vasilie," Alecsandru, Constantin, Rale, 
Anastasia Marie, Ecaterina, şi tot neamul lor.
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6. În cimitir, pe o piatră: 502. 
Supt atastă piatră odihneşte robul lui D[ujmnezei Cos- 

“tachi Vasiliu, şi ai răposat la anul 1848, Iunie 26. 

1. Pe altă piatră: 503. 
Răposata, Spatareasa Casandra Burghele:: sa săvărşit din 

viață la anul 1828, April 10, şi sati îngropat la biserica 
Tălpălarii din oraşul Eşi. 

8. Pe altă piatră: | 504. 
Costin Carpi ei m'ami numită 
În puţini ani c-amu trăită: 
Părinţii mei mă iubie, 
Măngăere mă ave, 

Nădăjduindi să mă, vadă, 
Odraslă cu dulce roadă. 
Vedeţi acumiă unde zaci 
Și ce cale lungă faci, 
Lăsăndă pe ai mei părinţi 
Foarte jalnici şi scărbiţi. 
M'aii acoperit pămăntuliă, 
Lăcaști îmi este mormăntulii, 

„În vrăstă copilăriască. 
Toţi ai mei să mă jăliască, 
ŞI să roage Dumnezăiă 
Să erte sufletulii mieă. 

Aici, suptii a&astă, piatră săntiă îngropate oasele robului lui 
Dumnezăii Costin Carp, fiulă Sulgerului Vasile Carpi, carile 
sau prestăvitii la anul 1779, Fev. 24, mutăndu-să cătră vet- 
nicile lăcașuri. 

9. Pe alta: 
: | 505. 

„Suptă acaslă cruce să odihneşte [robul lui) Duminezei 
Vasăle Făstăşanu (si) soțul săi, Catrina; leât 7270 [1762], 
Fev. 10. a 
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9. Piatră roasă a lui Aga Alecu Roset, 1837 (de cealaltă parte, 
stîngă, a bisericii). 

10. Pe o cruce: 

Gnu kpher cn'PROpH Hi okoRA nat Lopaaku Bea Bucruap H ku'kruta 

sro Satăanapa, H AAAE A Bh WU BpROR Xpanta npknoaosna Gra Ilapackega 

3 ceno Bmpaiun, arccr, ar. 3păn [= Această cruce a făcut-o şi 

a ferecat-o dumnealui Iordachi Marele-Vistier şi jupăneasa 

sa, Alexandra, şi a dat-o la biserica cu hramul Prepadoamna 

Sf. Paraschiva, din satul Cirligi;, 7168 [1659-60].] 

V. Studii și doc., V, pp. 581, 619. 

1]. Pe potir: 

Vasile Carp, [Paharnic|; 1793. 

12. Pe chivot: 

A Bazăvns rod ăpy. Mrăvov Teopy. Băpnov wa râv bâvy abrod: 

Bewăspov, Kosrivov, Iwâvov, Kovoravrivov, "Aetăvâpov, "Avaoraoiov, 

Ilerpăxa' 1803, "lovMov 30. 'Emoize Xepos. [= Cu cheltuiala du- 

misale Banului Gheorghe Carp şi a fiilor lui: Teodor, Costir, 

loan, Constantin, Alexandru, Anastasie, Petrachi; 1803, Iulie 

30 făcut Sirghie.] | 

13. Vechi candele de alamă din secolul al XVII-lea. 

14. Candelabru cu sfinți lipiţi pe el. 
15. Candelă din 20 Decembre 1850, de la Vornicul Dimitrie Bel- 

diman (fiul poetului Alecu). 
16. Cruce din 1872. 

17. Pe altă cruce: 

Irinărh arhimandrit Miclescu; 1840, luli 25. 

18. Icoană splendid aurită, 17614. 

19. Icoană cu Sf. Dimitrie, 1768. 
20. Încă o icoană a Sf. Dimitrie, veche. 

21. Pe un pomelnic: 

Iordachi Cantacuzino, Ruxandra Domnița [Lupu], Iordachi 

Vel Vorijic, Ecaterina și fiii lor, Toderaşcu, Safta şi fiii, monah 

Varlaam, Stefan, Iordachi, Costea [Bucioc], Candachia, Ioan
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Logofăt, Maria, şi fiii, Iordachi Vel Logofăt, Ecaterina şi fiii, 
Ilie, Maria, loan, Pulheria, Constantin, loan Vel Comis, Zoia. 
Şi fiii lor, Iordachi Vel Paharnic, Casăndra, şi fiii lor, Şerban, 
Aristarh |Hrisocolei] Vel Vistier, Balaşa, şi fiii, Enachi Vel 

Comis, Maria, Şerban Vel Stolnic, Toderaşco Vel Stolnic, 

Elena şi fiii, lie Vei Vistier, Maria şi fiii, Constandin Vel 

Postelnic, Safta şi fiii, Maria, Smaranda, Gavril, Sirca, lor- 

dachi Vel Vistier, Alexandra, Elisaveta monahia, Iordachi 

Vel Stolnic, Evdochia, monahia şi fiii, Grigorie, Emanuil, 

Safta, Alexandru, Șerban, Maria, Safta, Gheorghie, Antonie, 

Petrașcu, Ştefan, Maria şi fiii, Iosaf monah Vel Agă. 

22. Pe un aier: 51. 
Aandm rod ebyevesrătov XpXovtos lloyapyixov xbpiov Ilerpăxy, sis 

urnpâoovov aibwov 1804, Aexeufpiov 4, îv Biiwm [=cu cheltuiala, 
dumisale Păharnicului d. Petrachi, spre pomenirea în veci; 
1804, Dechemvrie 4, Viena]. 

23. Pe o cristelniță: 

Acastă cristelniţe saii datii de robu lui Dumnezei Toader 

Carpi biv Veli Paharnică, spre pomenire sa şi a părinţilor 

săi: Gheorghie Carp, Ban, şi soția, Safta; 1802. 
24. Cruce dela Alexândru Brân; 1850. 

25. Cristelniţă din 1841. 
26. Evanghelie de la familia Brăneștilor (Bran); 1867. 
27. Pravoslavnica mărturisire, ed. sec. al XVII-lea. 
28. Ps un Triod din București, 7234: 513. 

512. 

Acest sfăntu şi dumnezăescu Strâsteriu, ădică Trepetnicii” 

iaste cumpăratii de robul lui Dumnedzăii Dimitrie Hudică 
[c. 1730]. 

29. Liturghii, „în tipografia Văcăreștilor“, 1741. 
30. Simion Tesalonicul, lucrat de tipogrăful Stoicovici. 
31. Ceaslovă, din Rădăuţi, 1746. 
32. Pe o Evanghelie din 7259, Bueuieşti: 514. 
S'aii făcut de Gheorghie Cairpu; cu soțul săti, Saftă; 1716, 

Junie. 
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33, Tirnosanie din Iaşi, 7260 (ms. după tipar). : 

34. „Lătopisăţ, care sai tălmăcit de: pe rusăe pe moldovenie în 

sfinta mănăstire Putna, prin osteniala“ lui Vartolomeiii Măzăreanu; 
1766 (manuscript). 

35. Pe un Mineiii de Rîmnici [e. 1770-80]: 

Acest Mineii l-ati cumpăratii dumnealui Gheorghie Carpi, 

biv L[ol]goflăt] de Visterie, în Domnie Mării Sale Alexandru 

Mavrocordatii V|oe)vod, căndu ai venitii Domnu la, velet de 

la Hristos 1782. - 

36. Pe Cuvintele luă Teodor Studitul, 1784: 

Atastă sfântă carte ce să numea Teodor Studit, mi-au dat-o 

preutuli Iacovi otti Șorogari pentru pomenirea şi ertarea 

păcateloră. .. Şi soţul său Anastasie prezvitera... lerei Costan- 

din ot Sfăntulă Haralampie în Iaşi; 1802, Dichemvri 4. 

La anulă 1827, Iulie 19, Marţi spre Mercuri, spre sf[ăatulii 
prorociu Ilie sai aprins dela şepte tasuri:de zi, Marţi, şi ai 

ţinută focul păn a doa zi. Sati începuti foculă dela casăle 
lui Spătară Ilie Zmău, şi ai arsă Uliţa Mâre toată, Mitro- 
polia, Trisfetitele, Curtea, gospod, Podul-Vechi, Tărgul-de-Jos; 

Heresteaua, Sfăntulii Costandină, păn piste Bahlui. Să să ştie 
că aii arsă în zilele lui Ioanii Sandulii Sturza Voevod, întru 

ală cincilea ani a Domnii Sale, şi în zilile părintelui Mitro- 

politii Veniamină. Să să ştie că ai fostii mare ardere de 

focă; aii arsă şi mulţi oameni. | 
1827, lulie î9. 

- loan Sachelarie ami scris. 

37. Ceasoslov al Mitropolitului Tacob. | 

38. Pe Slujba Sf. Dimitrie Basarabov, Bucureşti, 1801: 

Acastă sfăntă carte ce să cuprinde într'ănsa slujba, cuvio- 
sului părintelui nostru Dimitrie Basarabob din Țara Sărbască, 

„ce acum îi să află moaştile în Țara Romăniască, şi slujba 
sfăntului mucenic loan Novi de la Sutava, sai cumpăratii de 
mine, robulă lui Dumnezăi Anastasie Scorțăscu bivă -'Vel
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Ser[dariă|, şi s'aii aată la bisărica dină mahalaoa noastră, unde 
să cinstești şi să prăznueşti hramulă Naşterii pre-svinti 
stăpăni şi de D[ujmnezăi Născătoare Marie, amin; 1804, 
Noemv. 28. 

39. Liturghii de laşi, 1802. 

40. Pe o Evanghelie din 18141 (eu splendidă legătură): 

Tepasiuob ăpyrâvaadvov, "lowov xi "Ehtvms xai râv Xornây [= a 

lui Gherasim arhidiaconul, a lui Joan şi Elenei, şi a celor- 
lalţi]. 

4. Aghiazmatarii, al Mitropolitului Veniamin, 1814. 
42. Adunare de cîteva rugăciuni din Neamţ, 1819. 
43. Cuvinte puţine oarecare, din Buc ureşti, 1827. Notă din 1832 
44. lubitorul de înţelepciune din lași, 1831. 

45. Împărţirea de griii din Buzăi, 1833. 
46. Mintuirea păcătoşilor. 

41. Aghiaamatariii din 1840. 
45. La casa parohială: „Evanghelie slavonă cu învăţătură“, ma- 

nuseris din lunie 1684: „Acasta carte este a preutului Ioanii“. 
A doua parte e din Cazania lui Varlaam. 

XXXVI. Biserica Banu. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Acastă sfintă şi d[ujmnezăiască biserică, unde să cinstește şi 
să prăznueste hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, făcut-ai 

în zilele luminatului Dom(n] Costandin Alecsandru Ipsilafnjt 
V[oe]vod; din noă sai zidit cu ostiniala şi cheltuiala preosfin- 
țitul chiriu chir Iacov Stamati, arhiepiscop şi Mitropolit Mol- 
davii şi cu agutoriul a multora celor iubitori de faptă bună, 
pravoslavni€ creștin[i], cine cu căt D[ujmnezeă i-ati luminat, 
spre a lor vetnică pomenire, şi de acum cu umilinţă vă rugăm 
pre toţi, pre voi pravoslavniă creștini, ce urmaj şi vă în- 
demnaţ, ca, să fiţ iubitor[i] de faptă bună, pri căt sar pute 
să vă depărtaţ de deşărtăunile cele vremelnice şi pierză- 

518. 

519. 

 



    

520. 

521, 

522. 

523. 

524, 

190 BISERICA BANU 
  

toare de suflet, şi să alergaţ cu dragoste şi cu umilință, din 

tot sufletu, spre agutoriul şi podoaba sfintei şi d[ujmnezăeștii 

hiseri€, pentru a noastră ve&nică pomenire; pentru care şi 

inmiită plată veţ ave de la Hristos; anul [dela] izvorătoriul 

milelor şi atotţiitoriul let 1800. Sa zidit de arhitectonul her 

Leopold. 

2. Pe o icoană: | 

Acastă sflăjntă şi făcătoare de minuni icoană sai dăruit 

de Preosfinţie Sa, părintele Mitropolitul chiriu chir Iacov la 
biseric[a] cea zidită de Preosfinţie Sa, unde să prăz[nueşte) 

hram[ul] 'Puturor Sfinţilor; leat 1802. 

3. Pe aceiaşi: 

Sai poleit de Neculai Negruţţi, fiu lui Aga Gheorghie Ne- 
grulți; 1849, Aprillie] 20. 

4. În pomelnie (1852): Iacov Mitropolit, Veniamin Mitropolit, 
Meletie Mitropolit. | 

5. Cruce din 1852, de la „Alexandru“ [Bran]. 

6. Pe chivot: 

Acest sf[int] chivot s'a făcut cu toată cheltuiala Preosfin- 
ţii Sale chirio chir Iacov Stamate, Mitropolit: Moldavii, și sati 
afierosit bisericii cei făcute de Preosfinţie Sa întru numele a 
Tuturor Sfinţilor; 1802. 

1. Pe o cruce: 

Atastă, sflă)ntă cruce de corn de inorog cu părticictă) de 
sflijnțitul lemn s'aii dăruit de Preosfți]nţia Sa părintele Mitro- 
polit chiriu chir Iacov la, bisărica cea zidit(ă) de Preosfinţie 

Sa, Tuturor Sflijnţilor. 

8. Pe portretul pe pinză al ctitorului (păstrat în altar): 

Smeritul Iacov Stamate, cu mila lui D[ujmnezeă arhiepiscop 
şi Mitropolit Moldaviei şi exarh plaiurilor la anul 1749, luni 
24, sau născut la anul 1764, April 3, ai primit cinul călu-
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găriei; la anul 1762, Dech. 18, sati herotonisit episcop al 

sfintei episcopii Huşului, la, anul 1792, luni 21, saă suit în 

Scaunul Sfintei Mlit]ropolii Moldaviei; atastă cadră precum 

să veade saii zugrăvit şi sai săvărşit la anul 1797, Fe- 

v|ruarie] 11. 

9. Pe o cădelniţă: 

Acastă cadelniţă saii hărăzit la anul 1863 sfintei biserici 

cu hramul Duminicii Tuturor Sânţilor, numită Banu, ce este 

în oraşul Eşii, lingă Uliţa Strîmbă, pentru pomenirea răpo- 

satului Spatariă Alecu Bran și a tot niamul lui. 

10. Pe două icoane: 

"Etopapiotm map” Edarabiov "Ahriwve, ai dupteptb0 ri) Exxjoia râv 

îptoy măvroy zapă rod ăpxovroc Acţobărov Aobră Mmavov; 1802, 

Ady. a. [Sa zugrăvit de Eustatie N. Altinne şi sa dăruit bise- 

ricii Tuturor Sfinţilor de către dumnealui Logofătul Luca 

Banul; 1802, August 1-iu.] 

11. Pe cealaltă se spune că e dată napă abro5. 

12. Evanghelie din laşi. Foarte frumoasă legătură. 

13. Pe un Strastnic: 

Acest Străstieru este al miei, al lui Ghedeoan ierodiiacon ; 

1800, 

Acestu sfăntu Strastierii iaste cumpărată de robulă lui 

DumneleJdzăi, Dumitrache Hudicu. 

Acest Trăstieriă iaste a Sfinţii Sale părintelui Ghedeoaniă 

Levesculii ierodiaconu; 1815. 

14. Pe un Triod de laşi, 1747: 

„.. L-ai cumpărati Molitfa Sa Daniili Hudicu, şi l-au 

dati sfintii beserici, etc. 

15. Ebyohâpov ră u&a, Venetia, 1155. 
16. Evanghelie din 1270. 
17. Octoih de Rimnie. 
18. Penticostariii de Bucureşti, 7291. 
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19. Pe o Liturghie de Bucureşti, 1797: 

Acastă sfăntă carte ce să numeşte Liturghie, iasti cumpă- 
rată de mine, popa Ioniţă, sinii popei Costandin tipografi 
Bucureşșteanuli, în noao lei, pălrale) 9, de la Simioanii tipo- 
grafu, trătaș, și de la Ioanu tipografulă, Vistierniculii tipo- 
grafii, alu sfintle;] Mitropolii Bucureştii ce ati. . . întăi tipo- 
grafiia, bine răsunănd organu bogoslovi cu căntări, hrana 
celor duhovnicoşi, lucruri de căntări şi în psalmi, seara şi 
dimineaţa, lăudănd pre Domnul; carile la anii Dom|nului) 
1808, Mai. lerei Ion Tipfole/r]aful. 

20. Ceaslov de Iaşi, 1797. 

21. Minee de Buda. 
22. Urmare întru preasfinta Duminecă a Paștiluă; 1844. 
23. Fwvanghelie de Veneţia, 1824. 
24. Evanghelie de Neamţ, 1845. Însemnarea morţii Ecaterinei 

Canand, născută Vîrnay (1864). 

XXXVII. Biserica Albă. 

1. Mormîntul lui „Necolae Zagură biv Vel Șătrar“, +28 Oc- 
tombre 1838, la 78 de ani; tot acolo Grigori 'Țindi, cu soţia Asi- 
nica, Petro Zagură, morţi după această dată. 

2. Pe altă piatră din cimitir: 

Supt acastă piatră să, odihneşte roaba lui D[u]mnezăii Ruc- 
sanda, fiica starostelui Vasile Cismariă, săvărşită la 1832, 
lunie. ... 

3. Pe o icoană: 

1814, Avelus)t 20. 

4. Pe o xilografie a Sfinților Constantin și Elena: 
Acastă stambă sai săpat în stăreţia cuv[iosului] arh[i)- 

m[andrit) Neonil, anul 1852, în sf|ijn[ta,] mona[stire] Neamţu, 
de Theodosie monah. 

5. Pe o icoană îmbrăcată cu argint:
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Adecă una din patruzeci şi una icone afierosite la, sfli)nta, 
Biserică Albă de în Eşă, de Zoiţa N. Avrami, răposată acolo; 
1818, Mai în 14. 

6. Pe cruce: 533, 

Atastă cruce sai făcut de plreotul] Gheo[r]shi, să fie a besă- 
reci A: Ap: Der:; 1828. 

1. Mimeii, pe Iulie, de Rimnic, 1780. 

XS*XVIII. Biserica Sf. Pantelimon. 

1. leoană îmbrăcată cu argint de pe la 1700. 534, 
2. Cruce de la, Vornieul D. Bran (1854). 
3. Evanghelie din București, 1760, 
Legătură din veacul al XVIII-lea, pe care: „Petre, Nastasie, 

Stoian“. 
4. Frumoase icoane la catapiteazmă. Foarte frumoase candele. 
5. Psaltire de laşi, 1835. 

XXXIX. Biserica Sf. Voevozi Rufeni. 

1. În cimitir, pe o piatră: 535. 

Supt atastă cruce să odihneşte robu lui Dumnezăti Gheorghi 
Sărbu din...; 1806, Ap[rilie] 6. 

2. Mormîntul Paraschivei Popovici. 
3. Pe o a treia piatră de mormînt: 536. 

Supt atastă cruce să odihnesc robii lui Dumnezăti Căpita- 
nului Ispiri Neculai, Maria, Rucsanda, Catinca, Costachi, ci 
Sau săvărşit la anul 1818, lunii 12, şi li sati făcut în spre 
vecnica pomenire. 

4. Pe o a patra: 537. 

Să odihneşte robul lui Dumnezeii Ion, să virşindu-să în 
bună credinţă la anul 1828, Mart; dă înpreună şi Costachi 
Huzum, cumnată-săii. 

8135. Vol. XV. “ 13
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5. Pe o a cincea: 

Supt atastă cruce odihneşte robu lui Dumnezei Andrei 

erodiacon; Maria, Zoiţa. 

6. Pe o a şesea: 

Aciastă cruci saii rădicat de Costachi Zota şi soția sa Anica 

spre veşnica pomeniri (1870). 

„1. Pe o a șeptea: 

Supt atastă piatră să odihnesc robi lui Dlujmnezăi Petre 

Balmiz, săvărşit din viaţă la Chişinov, la Ma..., la anul 

1818, Septem[vrie] 20; iar aice săvărşită soţia, sa Dena, la 

1830, Ghenari 20, şi soţia d. Theodor Balmiz, tot aice, la 

1834, lulii 10, dinpreună cu fii săi Ilena, Costandin, Hriste, 

Marie. Cini a ceti, să zică: D[ujmnezăi să-i erti. 

8. Piatra lui „Aftănasie ierodiaconu“ (1858). 

9. Pe alta: 

Supt atastă. piatră odihneşte sufletu rubu lu Dumnezăii Du- 

mitrie, fitor lu popa (?); 1806. 

10. Pe alta: 

Pomenești, D[oa]mne, pe robul lui D[ujmnezăii lon Săcară, 

cu soţia lui, Theodosie; 1810, Fevlruarie] 13. 

11. Pe o icoană: 

Acastă iconă sai făcut cu cheltuiala calfilor şi a lucră- 

torilor pităriilor; 1848, Mai 12. Grigori Mitrescu. 

12. Pe o icoană la catapiteazmă: | 

Muere rștunn [= mult-greşitul] Theodor; leat ';259 [1750] 

Sepltemvrie] 6. 

13. Pe alta: | 

Acastă sf[ăjntă iconă au făcut-o dumneaei Nastasie Mărdă- 

rescu, pentru pomenire dumisale şi a sufletului soţului dumi- 

sale, Săpteamvrie 28, leat 7275 [1766-7). Eu, Grigori zugrav. 

14. Pe alta:
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Această sijijntă icoană ai făcut şarba lui Dlujmnezăi Mat- 

rona; 7276 [1767-8], luna Septemvrie. 30. - 

15. Pe alta: 547. 

Acastă sfiăjntă icoană ati făcut-o dumnaei Floare, pentru 

pomenire sufletului. [Secolul al XVIII-lea.) 

16. Potir de la Elisaveta monabhia (Elena Bran, născută Honţa); 

1865. 

17. Pe o icoană: 548, 

Acastă sf[ijntă iconă ati făcută Maranda Polifronoe ; 1082 (8ic). 

18. În pridvor, la icoana hramului: 549. 

Acastă icoană ati plătit-o dumnelui Vosie . .. . 

XL. La cişmeaua din Str. Başotă. „550. 

1. *By045e rerpag5ey îrfoiwy Epxopeviov , 

Xăpya. &Borzopsov, yâpir AuwaoTewy, 

“Heudvuv văv 66 xadoxaţadijv ExEXa070, 

Mohânfins xparâcov rebte ue Amoptăwy mo, [= Aici, unde 

din patru părţi vin ulii sint bucuria călătorilor, plăcerea înse- 

taților, acela dintre Domni care prin bunătate se deosebeşte, 

Voevodul stăpinitor al Moldovei m'a pus în 1803.] 

Și în Dossios, p. 82. 

2. În faţă, romăneşte: . 551, 

1803. 
Dintwal miei sin izvoraşte 

Aceia ce răcoreşte 

Trupul acel însetat; 

Iară suflet ce pătimeşte, 

Din nevoi îl izbăveşte 

Acel ce mai întrupat. 

"3. Pe un Mineii de Buda: 552. 

“Acastă sfăntă carte am. cumpărat-o.eii, Pricopii Bărcă, drept 

44 lei, banii lui, ca să fii pentru sufletul miei şi a părinţilor



553. 

554. 
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mei, şi a toti neamul mei, şi am dat-ou sfintei bisărici ot 
Rufeni, unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul sfăntului 
marilui arhanghel şi Mihail şi Gavril; 18414, Iulie 1. 

"4. Cazanie de Rîmnie, 7256. 

5. Octoih din 1811. 

6. Evanghelie de Buda, 1812. 

'XLI.. Biserica Sf. Vineri. 

(Dărîmată; pietrele la. Cimitir.) 

1. Piatra fiului unui Grec ce duce sis MoMăofiav îumoptriv Col 
| = în Moldova viață de negustor), Baffă Ahydtm, de abia opt 
ani; mort la 1792, Decembre 6 (şi dată de l-ii Maii). 

2. Altă piatră, din 179. 

3. Pe o a treia: 

Cu ajutorul . . . îndemnare şi cu uniria . . ami pus ei, 
robului [Dumnezei) Hagi Rusi cavafi şi cu soţiia lui, Iana, 
prin punerea voinţi spre pomenire robului . . . Theodor, 

Petra, Theodorii, Dobra, Ivanto, Theodorachi, Maria, Dobra 
> 

Panco, Marinto; şi oricine va ceti slovile astea, să, zică. . 

să erte sufletele răposaţilori acestora şi ... . 

4. Pe alta, ce pare a fi fost şi un fel de inscripţie a bisericii: 

Cu ajutoriulă lui [Dumnezeii)... şi întru pomenire hramului 
sfiijntei bisericii a Sf|ijntei Troiţăi, ce sai zidită de iznoava 
acuma, let 806, în zilile preosfinţitului părintele eparhi Rus- 
cucului, chiriu chirii Neofiţii Cervenu, şi cu oserdie fiilui 
răposatului acestuia, care odihneşte pre loculti acesta, robu lui 
D[ujmnezei Cerniu . . . aţe, Mimo, Țona, Stoica, Ivancu şi 
cu tot neamulii, şi mai pre urmă sai săvărşit din viaţă 
robii lui Dlujmnezeii Theodosiia monahia, 1837; April 11, şi 
soţul săi, Petru, la 1839.
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XLII. Biserica Sf. Vasile din Tătăraşi. 

1. Pe un mormânt: | 555. 

Întracest mormiînt odihneşte roaba lui Dumnezei Elena, 

Ghiorghi, Gligori, Marie, Vasălca. Deci, iubite pămintene, 

ce pe aice eşti trecător, zi dar: «Dumnezei so erte»; că şi tu 

eşti muritorit. 

La anul 1831, Aprilie 20. 

2. Alt mormiînt, din 1830. 

XLIII. Biserica Vovidenia. 

1. Pe o icoană: | 556, 

Acastă sițăntă icoană s'aii făcută prin sirguința şi cheltuiala, 

robilor lui Dumnezăii loanii Borcină biv Vel Stolnic şi epitrop 

sfintei biserici Vovidenie, cu soţia sa, Anastasiia, la anu 

1824, Maiii 2. : | 

2, Pe o piatră de mormînt afară: 557. 

Supt azastă piatră să odihneşte roba lui D[ujmnezău Vasilca, 

soţia lui Motu 'Țanovici, abager,. totovan (sic), şi nepoata ei, 

Maria, Costantin, nepotul ei, maica lui chir Tanasă Ivan, 

abager, săvărşită la 1843, April 48, şi tot niamu. 

3. Pe un Apostol de Iași, 1756: | 558. 

Să să] ştie arderea al doile Tărgulii-de-sus, ardere, în 

zioa de Svănta Troiță sai înplinit anul; let 1781. Iară al 

triile ardere aiă arsu Tărgul-de-sus, Noem|vrie) î4,1776.— Acesti 

sf[ăntii şi d!ujmnezăescii Apostol esti a sfintei beserit a -Voe- 

vedeniei ot Eşi, umblăndiă veletul 1765, Dechem[vrie] 18 den. 

[= zile). 

4. Antologhiu din 1186. 

5. Pe alt :Antologhiu din 1786: . 559. 

„.. a cumpăratii de la Petre . ...; sai cumpărat-o pă-



| 
| 
| | 
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rintele Paise acest Meneiă, l-a cumpărat de la, Petre Postă- 

vară din Focşani şeptesprăzece lei, că Paisiia nai avut 

bani să-i d8; 1794, Oct. 13 d. Cozma natalnic; Angheleşti. 

"6. Ceasoslovă din 1197, laşi. 

1. Mineiii de Buda. 

8. La Dossios, pp. 16-77 şi această inseripţie în curte: 

'Exapyia -uăv riretar Ev Moroid, 

Biov 3 pwaxpăv tioac îv Mohâafiq, 

Qeiac mpovoiac Behov Bovii, z6he, 

[pare Avypâ evăds dyrbyetv Es, 

Pevsoda & oiuog uEMe voi (vro Ăzo. 

Biov z&pac BEâwuev &v 'lasip, 1811. 

A decă;: 

M'am născut în ţinutul Mesiei, am trăit insă cea mai mare 

parte din viaţă în Moldova, ei, Belu, după voia lui Dum- 

nezeă; mi sa întîmplat să mă împărtăşesc de trista bătri- 

neţa, şi să trec dintre vieţuitori, să-mi dau sfirşitul, în laşi, 

a 1814. 

XLIV. Biserica Metocul Maicelor. 

|. Pe o icoană: 

"Etogpagiodn zap' îp0d Baoiov XYr., ai ăqtepbâm ză, ceia. Ilapas- 

x=bij zi vea” 1813, Abyoborov 5 (9). [Sa zugrăvit de mine, Vasile 

St., şi sa dat la Sfinta Paraschiva cea nouă ; 1813, August 5 (?).] 

2. Cruce de filigrană. 

3. Pe chivot: 

"Acest sfănt chivot esti a precuviosăi maicii noastri Pa- 

raschevi din Eş, mitocul mănătirilor Agapia şi Varaticul, 

di cari sati făcut la anul 1824, April, fiind naalnică bisă- 

ricii maica Dariia şi epitrop Banu Mihalachi Pascal. 

4. Pe legătura Evangheliei:
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Costantin Veisa; 1794, Aprilie 23. 

5. Pe o Evanghelie de Rimnie, 1184: 564. 

Atastă stăntă şi dumnezăiască Evanghelie sai cumpărati 

şi s'aii înbrăcat cu argintii prin măna mea, şi sai dati 

sfintei biserici Prepodoamna Paraschiva, unde lăcuescii că- 

Jugăriţe, ca să fiia spre pomenire celor ce aii cheltuitii. [Cine 

ar. furăâ-0), loculii unuia ca aceluia să fiia înpreună cu iuda, 

şi în ger nemilostiv să stea di-a driapta lui; şi am însămnatii 

aicea, ca să se ştiia. Ei, Costandinii Veisa ot Vistlierie), la 

anulă 1794, Apriliia 9. 

XLV. Biserica Buna-Vestire. 

1. Pe o cruce: 
565. 

Meletie arhierei. 

Mwms6âjz Kbpre, zăy Gobhov sob: coăwov, Mapiâpus, Xăzhpdv ai râv 

-ovâov [= adu-ţi aminte, Doamne, de robii tăi, loan, Mărioara, 

de fraţi şi de părinţi]; 1825, Avglust] 1. 

2. Pe o tată: 
566. 

Mwnobizi, Kipte, 70 3obh[ov] sc: 14. Magia, “povsoy xai ădehz6v 

[= adu-ţi aminte, Doamne, de robii tăi loan, Maria, de pă- 

rinţi şi de frați); 1825, Mart 20. 

3. Frumoase felinare vechi. 

4. Chipură ale ctitorilor, în işlie și broboadă. 

5. Papitru vechiit. 

6. Pe o Evanghelie din București, 7258: 567. 

Acastă s(făntă] Evanghelie [am cumpărat-o eit, Hariton, 

inpre[ujnă cu soţul meii, Safta, şi amii dată sfintii bisearici ce 

să numeştea hramulii Blagoveştenie, să fie pomană pentru 

sufietulă miei, şi a soţului miei, şi a părinţilorii miei, şi a 

filor miei şi a totii niamului mei. În zilile prâ-luminatului
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și înnălţatului Domnului nostru Ionii Mateiii Ghica, Voevodi, 

la veleti 7262 [1754], Ghen. 27. 

Legătură de argint din veacul al XVIII-lea. 

1. Mineie de Buda. 

_XLVI. Biserica Sf. Ilie. 

(în ruină; obiectele depuse la Tălpălari.] 

1. Pe o tavă: 

Ale tale dentru ale tale, ţie aducădu toate i pentru toate; 

dar de la blănari; 1762. 

2. Pe o tablă: 
Aa apăuav: Xâdmov, rod Ilaruiov* 1814, Nozu. a. [=a lui 

Daniil, arhimandritul Halchei, din Patmos ; 1814, 1:* Noiemvre.] 

3. Candelă de filigrană. 

4. Pe o cruce: 

lereă Vasile; 1813, 'Ourofpiov 12. 

5. Evanghelie de Neamţ, dată de Vornicul Dumitrache Manu 

şi Aga Panaiotache Panu, elironomii lui lerinarh Dioeleas Mielescul. 
Acesta dă şi o cruce ferecată cu argint. Moare la 1847, 12 Aprii, 

în vristă de 42 ani. 

XLVII. Biserica Si. Constantin. 

1. Pe un mormînt: 

Supt atastă piatră să odihnesc robii lui Dumnezei Chisili 

Argenica, cu tot neamu lor: Toma şi Sofiico m... şi Draga, 

Sandă şi tot namu lor; anul 1814. Costachi. 

2. Pe uşă: 

Acastă uşi cu agutoriu lui D|ujmnezeii am făcut-o ei, Va- 

seli Buingiu; 1814, April. 

3. Pe o icoană:
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1820, A. 29. Pomeneşte, Domne, pre robi tăi, Gheorghi vă- 

tav, şi soţia sa, Ilinca, şi tot niamulă lori. 

4. Pe icoana Sf. Gheorghe: 

Pom(eneşte], D[oajmne, pe roaba ta Zoi Balş şi pre ador- 

m[iţii] robii tăi, Lăscărachi şi Ana; 1827, Fe[v)r[uarie] 29. 

5. Pe icoana Sfintului Nicolae, însemnare de la Ruxanda Bută, 

născută Nanu (1850). 

6. Pe o cruce: 

Neco: Paraschi:, Şte:, Gher:, St., C., Ma:, Ni:, Ra; 1817. 

_7. Pe o cruce: | 

Pomeneşte, D[oa)mne, pre robii tăi, Sofronie ieromonahi şi 

Gavriilă; 1803, Ghen[arie] 20. 

8. Pe potir: 

Zinovii shimonahiia; 1845, luli 21.' Constandin, Zamfira, 

Smăranda. Spre pomenire a protop[oplului 'Thodor. 

9. Penticostariii, de 17290, București. 

XLVIII. Biserica Moara de vint. 

1. Pe o icoană: 

Aciastă icoană este a lui Filipii lonovicu Suceveanuli ; 1829, 

Augustii 20; Iaşi. 

2. Pe o icoană a Maicii Domnului, de stil italian: 

1820, Mart 5. 

3. Cruce veche. 

4. Octoih din Bucureşti, 7282. 

XLIX. Biserica Sf. Neculai din Ciurchi. 

1. Pe o icoană: 

Sati măremetesăt icona acasta de robii lui Dumnezău 

574. 

575. 

576. 

577. 

578. 

579, 

„580,
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monah Rafail, Mihail a Gheoghii, spre veacinica pomeniria,; 

1825, Mai 21. 

581. 2. Pe o icoană: 

1818, Septlem)ve[ie], clu] tloată] cheltuiala lui Iacov Luca; 

Nicolai zugraf. 

582, 3. Pe Cazaniile din Rîmnie, 1792: 

Atastă ucitilnă este a preutului Alecsandru otă Copăceni. 

4. Evanghelie din Buda, 1812; 

5. Octoih de Bucureşti, 1192. 

  

     



 
 

BISERICI FELURITE.  



|. Biserica din Bratoştiţa (Dolj). 

[comunicată de d-na Elena Farago.] 

La, intrare: 

Această sfăntă şi dumnezeiască biserică ce să] prăznueşte 

hramul sfinţilor Voivozi Mihail şi Gavril şi al sfintului marelui 

arhierei Nicolae, este zidită din temelie şi cu toata cheltuiala 

şi osteneala dumnealui pan Costandin Argetoianu bivel Săr- 

dar, fiul reposatului dumnealui Constantin Argetoianu biv 

Vel Pitar, nepot de fată a dumnelui Mihail Cantacuzino 

Vel Spătar, înfrumuseţănd-o cu zugrăvia, cu blagoslovenia, 

prea-cinstitului şi prea-sfinţitului episcop al Rămjnicului)] Ino- 

chentie, în zilele prea-inalţatului Domn lo Scarlat Ghica Voevod; 

leat 7270. [1761=1760), Octo|m)v(rie] 4 z[ile]. 

Pentru Argetoianu, v. prefața la vol. VIII din Studii și do- 

cumente. 

II. Mănăstirea Dobrovăț. 

1. Pe turnul de intrare: 

Întru numele Domnului H|ristojs începutu-sau acest turnu 

a se zidi din temelie după cum să vede în lontru, cu paraclis, 

hramul sfțănjtuli Mare-Mucenic Gheorghie, în dzilile lumina- 

tului Domni loan Costantin Neculae Voevod, cu toată chel- 

tuiala şi osirdie Sflinţi Sale chir Macarie Hrisoverghi monah, 

583. 

584.
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pentru vecnica sa, pomenire: fost-aii sirguitori cu osteniala,; 

dum[nealui) Ștefan Rusăt Vel Păh[arnic] cu giupăneasa dum- 

[nealui] Marie Sturdza; leat 17951 (1743), Mart 5. 

2. De cealaltă parte: 

Fost-aii la atastă vrem[e] eglulme[n] Ștefan monah. 

3. La dreapta ușii de intrare: 

Barouerugin reenoanun Îw Gredann OeBoAi, EXIE MACTI 

PENAAȘ BEMAH MWAAARCKOH, CHb Boraana BoegoAbi, CB3Aă ChiH XpăAth 

gh Havk chuirerBia GBeraro ANA, HE H CB3AATH năutea Eh akrw 

3ar, avkceită ânphaia 3 AH, H CREPBIUHCĂ Eh AkTW 7381, 4 POCNOACTRĂ 

Er ATA UEPHBH AECATh HHA WCMO "TERMILIE Acea. 

Adecă: 

Bine-cinstitorul Doman lo Ștefan Voevod, cu mila lui Dum- 

nezei Domn al ţerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a 

înnălțat acest hram întru numele Pogoririi Sf. Duh; care a 

început. a se zidi la anul 70i1 (1503), luna, lui April în 27 de 

zile, şi sa, săvirşit în anul '7012 [1504], iar al Domniei lui anul 

patruzeci şi o. lună din al optulea curgător. 

Și. în. Melchisedec, p. 136. 

4. Pe părete, la ctitori: 

BArOURCTERU IL XCWARBHBBIA Îw Herpn BorRoA, BXIH AACTIR PCIph 

MAN MOAAAECROH, ch eTapare Greană BoekOAH, HenHeak n Skpaciă 

Em [pam Bi HAVE CmUlECTEIA Grre AXA Bh MORACTIIpi WT AcapoRkua, 

„Bă, Meua—. 
| 

Adecă: 

Bine-credinciosul şi de Hristos iubitorul lo Petru Voevod, 

cu mila lui Dumnezeii Domn al ţerii Moldovei, fiul bătrinului 

Ştefan Voevod, a scris şi a înfrumusețat acesti hram întru 

numele Pogoririi Sf. Duh, în mănăstirea de la Dobrovăț, 

anul 703— [1523), luna lui —. 

5. Chipurile ctitorilor: Ștefan. în haine de brocard de aur, cu 

coroană, şi doi fii (Bogdan şi Petru). 
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6. Grafite: 

Josephus Wargalowski, loannes Baraniecki Polonus, theo- 

logus, anno 1697, Maj 27. 

Sînt din vremea ocupaţiei polone. 

1. Pe o icoană: 

Acastă icoană sai făcut în zilele. lui Sarafim egumen . cu 

toată cheltuiala, robilor lui D[u)mnțejzeii Lupu şi soţie sa, Maria. 

1196, lanuarie 20. Macarie zugraf. 

8. Pe o piatră de mormînt: 

2 Gun RAMEH CRTROGH H SEpacti MAH lon PakoBnuă WTu$ cROAS 

Huoaau sn dor. Eea, ch Wekati Megoanb Rea Aor., H npeeTaguic 

a tkunniMn WBHTatatn Rh AHH Iwan ASMHTpAuIKE Rocg|o]A, 8 47 

23pur, MApT H AH, 
” 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o şi împodobit-o dumnealui Ioan Ra- 

coviță părintelui săi Nicolae fost Logofăt-Mare, fiul lui Cehan 

Meftodie Mare-Logotăt; şi sa mutat la veşnicile lăcașuri în 

zilele lui lo Dumitraşco Voevod, la anul 7193 [1685], Martie 

3 zile. 

Nicolae Racoviţă a fost şi Caimacam al lui Duca-Vodă, eînd 

acesta sa dus, în 1683, la încunjurarea Vienei. V. la acest nume 

în Isi. lit. vom. în secolul al XVIII-lea, |. 

9. Pe alta, alături: 

En kamen chreopu n Skpaci na HekSaar Xermau (n) BpaT ro 

Hwn wuS cRormS PakoRHuă Uexau HE Bic ea dor&er, H CbBpn- 

we gi Ann Lwau Herpapie Aanie Borgoa, BAET s3p07, AL 

AEREBPA 6 AHN. 

Adecă: | 

Această piatră a făcut-o şi a infrumuseţai-o dumnealui Ni- 

colae Hatmanul şi fratele său lon părintelui lor Racoviţă 

Cehan, care a fost Mare-Logofăt, şi sa săvîrşit în zilele lui 

588. 

589. 

590. 

53i,
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loan Istratie Dabija Voevod, în anul 7173 [1664], luna lui De- 

chemvrie 15 zile. 

Racoviţă Cehan arată să fi fost fratele lui Cehan Metodie. 

10. Pe o a treia: 

Cn Kamen emmeopn nah HukSaas Pakonnuă Bea dorăer Abiepe 

ego Ekarepnun, H:KE SAE NpECTABHCk Kh EUHbI WEITĂEAIM Eh AHH 

Iwan ASmnrpauiko Boskoa, BAkT „3pnr. 

Adecă;: 

Această, piatră a făcut-o dumnealui Nicolae Racoviţă Marele- 

Logofăt fiicei sale Ecaterina, care sa, mutai aice la veşnicele 

lăcaşuri, în zilele lui lo Dumitrașco Voevod, în anul 7183 

(1674-5]. 

E Nicolae cel mort la 1685, deosebit de Nicolae Hatmanul, 

care vine văr. 

11; Pe a patra: 

Cn kamenn emrgopi n Skpacn nan Iwh Pakonua 6paT$ cRoPME 

Anger Pakognun IlocTeanHkn, ch Hukoaan PakoRnuh Big za 

Mor. [enu] “exann Becrapnnka ... Kb EkUNHAMh WBbBITEAEAR Eh AHH 

Iwn ASMHTpauIKo ROrBOAA, Bh ANETO 13purp, AMA IOANA Fă AHb. 

Adecă: | 

Această piatră a făcut-o şi împodobit-o dumnealui loan 

Racoviţă fratelui săă Andrei Racoviţă Postelnic, fiul lui Ni- 

colae Racoviţă fost Mare-Logofăt, [fiul lui] Cehan Vistiernicul, 

care sa mutat la veşnicele lăcașuri în zilele lui lo Dumitrașco 

Voevod, în anul 7193 [1685], luna lui lulie 21 de zile. 

Deci Cehan Vistiernicul, tatăl lui Lon şi Andreiii, e acelaşi cu 

Cehan Metodie. 

12. Pe a şesea: 

[Gmn Rămen CTE H Spacu] ... Whuacn CHR Mn... HM... 

n... na Gara nanS cRotu$ Iwann BE... Ruc., En AHH BArOUCPHBA 

u Xroarangar Iw Bocranruu Bra Bopk. R[b] ekunna wnTrkaem 

„3 MUA ARFSET, BART 73pus.
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Ciudata inscripţie ar avea acest sens: 

Această piatră a, făcut-o şi împoeobit-o Safta. dumisale ju- 

pinului ei loan ..: Vistier, în zilele bine-cinstitorului şi de 

Hristos iubitorului Io Constantin Marele-Vornic [in loc de: 

Constantin Cantemir], spre veşnicele lăcaşuri (sic). .. „luna lui: 

August, anul 7196 [1688]. 
“pi 

13. Pe a şeptea;: 

Cu Kamen ChTROpH n SkpacH nau HenSaas Xerman H spa ere 

Iwn marn cRoen Todbann, n npEcragn ck Ka BEUHEAh WBH'TEAEA Rh 

Ann Hwan Herparie Aare BOeROA, BAET z3p04, MEA AIKERPH 

aa Ani. | a 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o şi a împodobit-o dumnealui Nico- 

lae Hatmanul şi fratele săă Ion mamei lor Tofana, şi sa mutat 

la veşnicele lăcaşuri în zilele lui lo Istratie Dabija Voevod, 

în anul 7174 (1665), în luna, lui Dechemvrie 31 de zile. 

Tofana e deci soţia lui Racoviţă Cehan. 

14. În mijloc, piatră mai veche, cu inscripţia de tot ştearsă. 

15. Pe o cruce din 1849: 

Pomeneşte, Doamne, pe robul tăi Varlaama arhimanărit 

Cuza. 

16. Icoană din 1836, dela un călugăr. 

17. Stihariii de pe la 1600. 

18. Pe un potir: 

Acachii arhimandrită zografschii [1849]. 

19. Pe o candelă: 

Acastă candelă a presfintei mănăstiri (?) Dobroveţ; let 

7220 [1744-2). 

20. Sfeşnice cu inscripţie rusească din 1811. 

21. Sfeşnice ruseşti din 1841. 

29. Faţă de masă din 1851, de la Hagi Hrisant, din mănăstirea, 

atonită Zograf; 1851. 

8135. Vol. XV. 
144 

595, 

NA 

P
s
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599. 

600. 

601. 

210 MĂNĂSTIREA DOBROVĂȚ 

23. Pe aier: 

BAPUCTUBIIU H XPTOAPEHRIIH ÎW Gmean Botgoaa BXIE MACTIR 

TNAAph BEMAH:. MOAAABCKOH Hâdd C'TROPHTĂ Chu dep MOHACTBIpH 

CROEMS WP ACEpOBELA H $ TOM NOTAR Po cMEpTh H NECBREPIUH, 

a crima ere Boraank RorBOoAA, BEE. AACTIEO TOCNLOAAP BEMAN MOA- 

AdBCKOH H ch MăTEpiio CROEI Magiei emBepiunulă ro H AdACIIĂ 

HHAEXH H ogkiwpann BhiAh Bh BA ANUNTE CRATONOUUBILAFTO rOCNOAHHA 

Cmedpana Botgoabi, n 34 cRoe 3ApARIE H cnacenie, &h AETO „SAI, t- 

Bp3ap. 

Adecă: | | 

Bine-cinstitorul şi de Hristos iubitorul lo Ștefan Voevod, 

cu mila lui Dumnezei Domn al țerii Moldovei, a început a 

face acest aier mănăstirii sale de la Dobrovăț şi intre acestea 

l-a ajuns moartea, şi nu l-a săvirşit. Ci fiul săi Bogdan Voe- 

vod, cu mila lui Dumnezeii Domn al țerii Moldovei, şi cu 

mumă-sa Maria, l-ati săvirșit şi J-aii dat unde şi fusese făgă- 

duit, pentru sufletele sfint-pomenitului Domn Ştefan Voevod 

şi pentru a lor sănătate şi mintuire, în anul 7014 (1506), Fe- 

vruarie 1. | a | 

Aierul nu se mai află astăzi acolo, ci la Museul din Bucuresti. 

Inscripţia după Melchisedec, pp. 136-7. | 

24. Pe Apostolul din Lemberg, 1654: 

să s[ă] ştie chindă sau întunecată sore în postii. Svintului 

Petro, Vinere liunia, 7268, 1766, velet. Se ştie chindii aă fosti 

şi pradată Moldova Tatari; 7266, 1758. | 

V. Prefaţa la Doc. Caitimachi, |. 

25. Evanghelie rusească din 1746. 

26. Pe o Cazanie de Rîmnie, 1181, dătă la 12 lanuar 1786, 

supt Alexandru Ioan Mavrocordat Voevod. Luată cu zece: lei: . 

Dat-aii un leii preutul Grigori, unul Husan Oghene, cu 

fraţii, şi unchiu Năstase un leă,. preutul Grigore unu. zlotu, 

Luca Gavrulii unu;lei; Costanţin,: cu fliii], un lei, cu Mă- 

peştii; ună polii lei, Năstasă. CEI
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27. Pe un Penticostariii, din București, 7290: 

Acastă sf[ă)ntă carte ce să numeşte Pentecostarii, l-aii cum- 

părat Sfinţia Sa părintele monah Theodâsie; acest părinte a fost 

moş preotului Grigori..., drept 9 lei, bani gata, şi 's'aii dat, 

şi l-au închinat pre el Sfintii „.  Dobrovăţul .. „la anul 1783, 

Mart 5. 

„28, Acatistul Născătoarei de Dumnezeiă; Sibiii, 1797... 

29. Octoih de Buda, 1811. 
30. Catavasieriii grecesc și romănese de Sibiiii, 1812. 
31. Tipicon de lași din 1816. 

- 32. Aghiaamatariii de laşi, 1823. 

33. Vieţile Sfinţilor din Bucureşti, 1835. 
__ 84. Ceasoslov de Neamţ,. 1835. 

„85. Acatistul Precistei;. ms. din see. al XV-lea. 

Manuscrise (azi la Casa Bisericii). 

1. Pe un ms. de cîntări: 

„THEM UIVATOBOVA H Npwrapah MHoro apaRi [= seriem şoltuzul 

şi: pîrgarilor multă sănătate] knrăaanoaoii de-acolo, Enea “AREF 

[= la [toți oamenii] de rendol tesei [= cestui] val ce iastă-a — 
[veacul al XV-lea sati al XVi-lea.] 

Mineie din vremea lui Ştefan-cel-Mare (1504). 

602.. 

603. 

2. Mineii, ms., seris la Putna, supt Ștefan-Vodă, fiind arhiman- . 

drit Spiridon; 7012 [1504]. Dat de Ștefan însuși la Dobrovăț (find 
exumen Pahomie); serie Paisie, isprăvind la 25 Februar. 

3. Pe alt volum se spune că Ștefan A4Ac n HenHCA ca Bh MCUA 
TEHRADIA H AAA Bh... UPREH BE AOBPOREHCKWA... PH, EATO 381. 
Mea Mani [= a dat-o şi 'a scris-o în luna lui lanuar şi a; dat-o 0, 
ete. bisericii: din - Dobrovăț; anul: 7012 (150%; 18 Mai): Serie 

Dumitru diaconul. . .. : e 

. 4, Pe un Mineiii însemnarea  proegamenni „eros (sic); 7152 

[LG43-A cp, ă 

5.. Pesun Mineiă de Iulie: 

» Se ştie că amii scrisă ei; Nechita, în zilele” preluminatului 

Domni Mihai Cehan Racoviţă, căndu înbla - veletult 260 

604,



  

605. 
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[1752], Iulie înă 5 ans, şi era atunci egumeni Daniilă dela 

Tresvetele. Nechita sin Vasile. 

6. Pe un Zriod din acelaşi timp: | 

gh 4br pâAP, B% ARH BArOWBCPHEAr rnAgk Iw rea Boetoaa 

MAGAAT, cavkpen. uepmonat GhaSan, nrSmen, 1oTpSAnea H. AGAL HciHca 

cin Tphwa, Ad ECT EMS Bi NAMAT, H NOAOKH ECT Rh MOHACTBIPH WT 

AGEgORUA, ch Ypamk cniurergia GTro Aga, n Hencay monak Iladns- 

ie ngoroaasTn 8 u'k(aDukou Keatn BAHIA MOHACTBIpE, MIA 15. A. 

Adecă: 

În anul 7033 [1525), în zilele bine-cinstitorului Domn. Io 

Ştefan Voevod cel Tinăr, smeritul ieromonah Siluan egumenul 

sa ostenit şi a dat să se scrie Triodul acesta, ca să-i fie de po- 

menire, şi l-a dăruit la mănăstirea din Dobrovăț, cu hramul 

Pogoririi Sf. Duh, şi a scris monahul Pafuntie protopsaltul, 

în chiliile de sus ale mănăstirii Neamţului; luna lui lunie 

" (lulie 2) 4. 

606. 

: Tot acolo, însemnare că sa impus la 7059 [1550-14] „tuturor 

mănăstirilor a da. cîte 100 de zloți ungurești, iar unora cîte 40 

numai“, supt Iliaş Rareş [„Emeere] manacTHpro mo-p-3aă7 Srpu Han 
HHin MonăcTipu n9. M. 3a4ru, Bi AHH atata Boegoaa, cent Ilerpa 

BOEBWAA, AMCUA ânpha“. 

4 Faptele Apostolilor (începutul veacului al XVI-lea). 

. „Învăţătură, pentru cel ce vă să priimească călugăriia“; ms. 

Bolniţa. 

1. În dosul strănii: 
= E0OSNEe AR) 

Nu noă, D[oajmne, nu noă, ci numilui tăii dăm slavă, Acest 

sfint şi dumnezeesc lăcaș s'a zidit a doi oară din noi şi zu- 

grăvindu-să de robu lui D[ujmnezei arhimandritul Acachie 

sin erei Stoianovici Ruştucliu, egumen acestii sfinte mona- 

stiri, cu cheltuiala şi a dumisali bătrănului Pavvel Stoiano- 

vic Ruşcucliu, spre vetnica pomenire. 1851, Oct[omvrie] 28, 

pe vremea, înnaltului Domnii Grigorie Ghica, Voevod, cu 

măna lui Gh. Mavrodin.
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2. La locul ctitorilor, în zugrăveală nonă, după cea veehe, de- 
asupra locului de îngropare: 

Gun Kamen Skpacu Iw Gnaewn Mornaa: Bockoa, n rnkAa sro de- 

Aanita cui CROEAE APResnomMS Ilagea Botgoa, hăte npkeranne th Rku- 

HBIAV WEHTEAA BATW z3p6l, MIA Mala KA AHb. 

Adecă;: 

Această piatră a făcut-o lo Simion Moghilă Voevod şi 

Doamna lui, Melania, fiului săi iubit, Pavel Voevod, care sa 

mutat la veșnicele lăcaşuri în anul 7115 [1607], luna lui Mait 
în 24 de zile. 

3. Pe piatră: 

Bac cer rpo Iwan Ianca BorROA NpaRRBASBAEIHRI CHI XEToAR- 

shgaro Iwu Gnanvn dMoruaa Bockoa, ne nphkeranne Ki B&kunku 

WEHTEAI, BAET sâpii, Aa —. 

Adecă: 

Aici este mormiîntul lui lo Pavel Voevod prea-iubitul fiă 

a] iubitorului de Hristos Io Simion Moghilă Voevod, care sa 
mutat la, veşnicele lăcașuri în anul 7115 (1607), luna, —. 

V. genealogia Movileştilor în Picot, Pierre Moghila, Paris, 
188... („Mâlanges de Ecole des Langues Orientales vivantes+). 

JI]. Bîrnova. 

1. Pe o piatră de mormînt din dreapta, prinsă în părete: 

T ERH Rame CITROBH H Skpacu rocnoxaa Asha roenoann$ ckormS 

npi EMS npkerazarhare Iw Gacrparie Aa6nxa BOEROA POCNOAAP 3EMAu 

MOAAAECKOH, H NOAOXHCA Eh €BOA MOABX HOBEAM MOHacTHp 30Bka 

_pHoBă, BAET /3p04, MCUA cil. 4 AHH, R ac. 

Adecă: | 

Această piatră a făcut-o şi împodobit-o Doamna Dafina 
Domnului ei, răposatului înnainte de dinsa, Io Eustratie Da- 

607. 

608. 

609.
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bija Voevod, Domn al ţerii Moldovei, şi-sa pus în ruga- 

sa, mănăstirea cea nouă ce se chiamă Birnova, în anul 

7474 [1665], luna lui Septemvrie 11 zile, 2 ceasuri 

Şi în Melchisedec, p. 284. 

Facsimile în Rev. p. ist., arch. și fil. VII. 

2. Jos, pe o piatră de marmură: 

1677, 'OxroG[plio[v] 3. 

Topfoc Be xhou&voto xâpry apyoio Aazita, 

Moâofins, Maptqy, “peuâvos, xareye: 

Moovorţevi,, xai. ăwpov bpijprase n6ruoc dtp" 1jâns 

[levre e ai Be" Erovs ăvdog Gzex0epijoas, 

Iladpoy ovpfurevoe Leoprip, ăvâpi mepiore, 

"Ex, “Povoermasâv oxnntotpâpov m6hoc, 

Kâhhuze ynpebovra depus, ţoyi de s'ăzenra 

Ilpăc ânov obpavioy &rivarov: Bahdyuwy. 

Mute âxbuopov mevdeire ev, dhdâze păhhov 

'OMfioare î] 0... oo bxbtpovobs foto. 

Adecă: 

1677, Octomvrie 3, 

Mormiîntul acesta, cuprinde pe Maria, fiica vestitului Domn 

al Moldovei Dabija, singur al lui copil, şi fără vreme a 

răpit-o din tinereţă moartea, secerată fiind la vrista de 15 ani. 

Puțin a trăit laolaltă cu Gheorghe, om ales, din neamul 

domnesc al Runseteştilor, şi l-a lăsat văduv de trupul ei, iar 

sufletul ei a zburat spre nunta veșnică a cereștiior lăcașuri. 

Nu plingeţi pe cea răpede stinsă, ci, mai curind, fericiţi-o [că 

a scăpat de sarcina] .trecătoarei vieţi. 

Lecturi rele la Melchisedec; pp. 283-4 și la Dossios, p. 85. Fiind 

vorba acolo de: un: „biruitor al Leșilor“, am crezut (Despre Can- 

tacuzină, p. CXXIX, nota 1) că e vorba de Gheorghe fiul Hatmanului 

Bogdan Hmilniţehi. Așa însă, se vede că soțul Mariei a fost Jor- 

dachi Ruset, a cărui familie a făcut Domn pe Dabija-Vodă, tatăl 

fetei. Antonie- Vodă; uda, “unchiul sait vărul lui Iordachi; 'era în 

1677 pe: tronul: Moldovei:. de aici: calificativul. .de ;ox4ar67opoc.
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Iordachi Ruset s'a însurat din noii şi a început un puternic neam. 
V. Studii și doc., V, pp. 588-9. 

3. Pe aier: 

"Acctepodq md zapby £v Ti tepă pori) râv île» vaprbpuv Leopio, 

lotwov, vic Doopyâfac, zapă ris Sobhrjs r05 Qcod Magia Odoapenac, 

ete uwrp,651|yov arie 10 Tv “ovEov qyom. 

Adecă: 

Sa dat acest aier in sfinta mănăstire a sfinţilor mucenici 

611, 

Gheorghe [și] loan, a Birnovei, de către roaba lui Dumnezei - 

Maria Uşeroaia, spre pomenirea, ei şi a părinţilor lor; 1671. 

4. Pomelnie (e. 1820): 

Miron Voevod, Elisaveta monahia |maică-sa], Evstratii Voevod, 

Ecaterina Doamna, Mihail Voevod [Mihnea-cel-Răii], Duca Voevod, 
Anastasia Doamna, Dafina Doamna [a lui Dabija], Maria Doamna 
[fiica ei]; Anthim, Anthim, Policarp, preafericiţii patriarhi; Atha- 

nasie, Chesarie, arhierei. 

5. Pe potir: 

Cu norup cuwraopi lw Escrparie Aasna Boa n PXAA ro 

Karupuua n aa. B cr mnrupgi Bpmuogă, BAET pop, 4.1. 

Adecă: 

Acest potir l-ai făcut Io Eustratie Dabija- Vodă și Doamna 

lui, Caterina, şi l-aă dat la sfinta mănăstire Birnova, în anul 

7174 [1666], Alpril] 10. 

6. Penticostariii din Rîmnie, 1743. 

7. Antologhion din lași, 7263, eu iscălitura lui „ermonahi Damiian 

ot Bărnova“. 
8. Octoih Mare de Buda. 

9. Tipicon de lași, 1816. 
10. Evanghelie de Neamţ, 1834. : 

IV. Biserica din Vatra Dornei (Bucovina). 

"4. Pomelniculii ctitorilori sfintii biserici Dornii, unde iaste 

hramulii sfințilorii ingeri Mihaili şi Gavriilă; 1777, 7285. 

Ilsaenu, FAH, ALE pag con: : 

612. 

613.



  

614. 

216 BÎSERICA DIN VAPRA DORNEI (BUCOVINA) 

loan Voevodă [Antonie Ruset), re ero [= Doamnei lui] 

Zoiţa, n uaă, HX Kamac (Sic), n noumenn [Şi fiii lor, şi anume]: 

Ioană Costandină Voevod, Mihai Racoviţă Voevodă, re 

«o Maria, loan, Mihai Voevodă n re ere, loanii Duca 

Voevod, rar ero Anastasia n uaa, Ioană Costantini Voevod, 

loan Matei Voevodiă, Ioană Ştefani [fiii Ducăi; v. laşi, Mi- 

tropolia], loani Grigorie Ghica Voevodii; lonă, Irinia şi fii 

lor... Ierei Gheorghie, Cîrstina, ierei Mihailă, Martha. 

2. Psaltire din vremea lui Brincoveanu. 

3. Pe un Apostol de București, 7251: 

Să, [să] ştie de cănd ami venită e, Ioniţă, sin Dumitrache 

Căpitanul de la Focşani, cu vinu alice în Dorna, cu tova- 

răşul meu Gheorghie Muntenul, iar la leatii 7256 [1748] 

Iul. 19 dn[i], iară elă aă rămas înnapoi. 

Acestorii slove le trebue tarniţă, căci săntă prea mari: ar 

putea, aduce cu dănsăle mălaii de la ţară; darui nu-ţi iaste 

maj lesne să le faci mai mici, să nu mănjeşti cartea, că 

şeade răi? 

Să să ştie de cănd aii făcutii preutulă Mihaili moară, 

înă Dorna, cu pietrile lui Hagi Sarafim, săhastrul den cins- 

titulă munte Rărăulă. Lt. 7254 [1746). 

Ciastălaltă filă să nu o mai mănjăşti fără, triabă. 

Să, ştie de cănd ai venitii fecorul lui Mihai-Vo[dă]' Domini 

în ţara, Moldova, şi ai datii Doriina la, gorăştina cinci] puntigi 

de bani; care nai dati de căndă ia Dorina. Acasta să 

s|ă] ştie. 

y 

Letii 7257 (1749), mesiţ[a] lonoariă 3. 

Şi ami schirisi eă Ştefană, fizoru popii Mihailit o[t] Dorina. 

Acastă sfăntă carte ce să chiamă Apostolu, iaste a preu- 

tului Mihail denii Dorna, şi ami scrisă ei, Hagi Serafimu, 

' Constantin Racoviţă.
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ieromonahu i săhastrulii din Rarău; 1! 7254 [1745], Oct|om- 

vrie] 12 dn[i). 

Ba este a, sfintii beserici din Dorna, să. fie în veci nemutată 

într'alte locuri streine; cumpărat de Simioneşti şi dat la be- 

serică pomană. Deci, să nu zică că-i a popi, ce a beserici; să 

să ştie; letii 7254 [1'745-6|. Precumi să să ştie: de căndi ai 

răpăusati Vasăle Mivovani, fiindu eşitii dină clirici; şi sai 

scristi de robul lui D[ujmnezăii Costantini Ursache, clerică, 

la Săp|temvrie) 10, 806. 

Erei Marcu oti Dorna. 

Fiiule, căndii înveţi carte, învaţă bine, nu te mozăci, nici 

te încurca cu mintea, dzicăndiă că, cumi oi învăţa, aşa a hi 

învățată, ca să-mi potii chivernisi. Că, de-i găndi aşa, prea 

răi te zminteşti. Căci cartea nu iaste lucru pămintesc ca 

să-lti topleşti cu barda, ci iaste duhti dati de la D[ujmn[eldzăă, 

ca, să-li lucrezi cu mintea, şi, de-ți va fi mintea curată, 

atuncea şi cartea, poţi să o înveţi cumi să cade, iară, de-ţi va fi 

mintea fiuturatecă, atuncea, în loci de învăţătură, te ocărăști. 

Fiiule, căndii scrii ceva pe vr'o carte ce iaste cinstită, nu 

scrie fiiștece, nici mănji; ce scrie ce iaste de triabă. Căi, căt 

va, trăi ata, carte, slova ta încă va să, fie acolea, şi, sati te va, 

lăuda, sau te va huli; şi nu te leni a ceti la Apostoli, şi iă 

sama de vezi cumiă vină cuvintele şi ce cuprindă; 7254 altul 

(sic), 1145. Hagi Serafimu ieromonahu, ot R[ajr[ăă). 

4. Triod din laşi, 1147; de la „Grigorie Piticari, daseal bisericii“. 

Pe el un: 

Zapis asupra patru lei argint, care amiă luotii dela Teodorii 

Nacu, cu zapisă, cu vedă pănă la Sfăntulă Ghiorghie ....; la 

inplinirea, vedelii, să aib a da banii toţi [circa 1806). 

Acestii Triod sai legatii de preutulă Grigorie otă Șarului 

Dor nii, la veletă 1809, Dechem[vrie) 25. 

5. Pe un Penticostarion din 7261: 

615. 

616.
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618. 
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Să s[ă] ştie de cănd aii răpăusat Vasilie a, popii Mivovaniă, 

la, velet 1806, Sep. 11. 

6. Liturghie din 1263. 

7. Pe un Anthologhionăi din 7263: 

Acastă sfăntă carte este culm]păratlă] de sati la, sfțănlta bi- 

serică în Dorna; dară cine o'rii muta intarati (sic) lociă de aice 

să fie plăst[ăjmat de Domnul Hristos şi de Maica Precistă şi 

de trii sute şi 18 părinți sfilnjți ce aiă fosti în Nechee, și de 

mine, de un păcătosiă, să fie blestemati; amină; erei Stefani 

otii Dorna, let 7274 [1762-3]. 

Acesti Mineiii sai plătitii de legatii de dumnelui Dumitru 

sin Petre Negru, cu soţie sa Parăştiţă şi cu fii lor; ca să fie 

lor veșnica pomenire cu moșii şi strămoşii lor; şi acesti Du- 

mitru iaste drepti nepoti lui Lupu Simionesculă; 821, Mai 14. 

Nicolay Pitikar, Pfarrer. 

Acestă sfăntă, carte ce se numeşte Mineiii, s'aii legatii de 

preutulii Grigorie cel mare, Negrei, otii Șarulti Dornii, la 

anul 821, Mai 14 zile. 

8. Catavasieriă, din 171. 

9. Octoihă, adecă Osmoglasnicii, 11293 (1186); tipărit de „popa 

Mihaiă Stilbeaschii, iconomii dinti Mitropoliia Iașului, şi de fiiulii 

săi Policarpii“. 

10. Pe un Ceasoslovă, 1797: 

Acesti Ciaslov iasti dreptii a preutului Alecsa din Dorna 

Cozeneştii, şi l-am cumpărat de la, Sflinjțiia sa părintele Atha- 

nasie, iconomul sfinti mănăstiri Slatinii, cu 30, preţul lui; 1822, 

Dich[emlvri 13. 

11. Paraclitichă din 18 —; legată de Dumitru Simionescu, din 

„Vatra Dorna“ (1825). 

12. La păr. paroh Sbiera : 

Hronograf ms. din 1837.
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V. Biserica din Bicaz. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Acest sf. lăc[a|s s'aii zidit în zțijifele] dn. Mihăil SturzaV V., cu 

blagoslovenie preosf. M: Veniiamin, cu osirdiia, şi ostiniala pă- 

rintilui Ion duhovnicu şi preotul Theodor di agutor; preotul 

Ion, titor, preotul Niculai, titor, preotul Gorghe, titor, dascal 

Costantin, titor, dascul Ion, Trifan titor, şa tuturor miluitorilor ; 

şi sa sfinţit la anul 1837, Noe[m)vri[e] 8. Sămion Petjru] Ghia- 

ghiul am fost zidit-o. 

2. Pomelnie: 

Arhiepiscopi lacovii, episcopii Ioanichie, arhiepiscopii Ghior- 

ghie, arhiepiscopii Gavriil, episcopii Sava, ermonahii lorestu, 

arhimandritii Misaili, ermonahi Ghenadie. Ctitorii: ermonahuă 

Anthimi, erei Pavăli, Evstratie, Theofana. Theodori, An- 
dreiu: n usa n Panait, Sathta, Gavrilă, Aniţa, Nistori, 

Petre, Ionii, Marie, Dochiţa, Catrina, Irimie, Ilisathta şi totii 

neamul lori. Egumen eroshimonah loiliă. (Între nume:] Anisie. 

Pare a fi de la Bisericani. V. vol. 1. 

3. Pe un Teofilact din 1805: 

Pi atastă carte ci se numeşte Feofilact, amu cetit eu, preo- 

tulă Neculae otă Gura Bicajului, Panii di la Hristos 1837. 

4. Tipicon din 1816. 

VI. Mănăstirea Horaiţa. 

1. Pe zugrăveala ce dă chipurile ctitorilor: 

1867. Acastă sfăntă mănăstire Horaiţa cu hramu Botezul 

Domnului Is'us) Hiristo|s sai zidit de noii pren oserdiia și 

ostinela Cuvioşăi Sale. arhimandrit lermoghen -Buhuşu, cu 

agutoru mai mulţi ctitori; sai sfințăt Qcto|m)v[rie) 20. 

619. 

620. 

621. 

622.



  

623. 

624. 

625. 

626. 

627. 

628. 

629. 
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2. Pe o eruce: 

Theofa[n] ieromonah sf. m. S|latina?). 

3. Pe alta: | 

| Daniil ierodiiacon; 1819. 

4. Pe a treia: 

Dosothei d[uh[oJv[nic); 1867. 

5. Cruce din 1857, de la Petru şi Elena, cari o dai la „Or- 

haița“. n 

6. Pe o piatră de mormiînt înnaintea ușii: 

[Aici se odihneşte roaba, lui] Dumnezeii Mariia, soţiia [du- 

misale lui] Toader... oreanu, cu f.... 

1. Pe un Tipicon de Neamţ, 1816: 

Acest 'Tipicon înpreună cu un Ciasoslovi mare, cu o Litur- 

ghie, cu uni Chiriacodromionă, cu o Psaltire şi unt Checra- 

garionă, sati dăruită schitlului] Horaiţuli, de preasfinţitulă 

Mitropolitii ali Moldaviei, chirio chirio Veniamini, spre veat- 

nica sa pomenire şi a totii neam[ul), 1823, lunie 20; pren 

măna, Cuvioşi Sale, ce să prăznueşte Pogorire Duhului] Sfănti. 

— lerinarhu ieroschimonabhi. 

8. Pe un Octoih de Neamţ, 1837: 

Acestu Ohtoihii sai aferăsătii la schitii Horaiţa, unde să, 

prăznueşte Pogorăre Sf. Duhii, şi sai dati dumnei ce. Safta, 

Brăncoveniţa, spre a dumisale veşnica pomenire, și a toti 

neamul ...; 4844, April (? Oct.?) 13. 

Safta, născută Mavrocordat, a înnoit și mănăstirea Văratecul. 

LVI. Mănăstirea Tazlău, 

1. La dreapta uşii de intrare: 

Iw Gedan BOsBSAA EXIEIS MACTIO TENAD BFAAH AOAAABCKOH, CHh 

Boraana BorkoAn,. CB3AA ch Xpam Eh Havk npkeTi Bun H uCPHAre
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EA pOKCTBA, EWITH E MOABh CEE H rRAH CEO piti H CHOM ro 

MacăauAp8 n BOraan$, HE HN CB3AATH HAUac BAPO 734, MEA IA. 

A, H CEPhUIHC RĂ'PO 436, 4 PeBA 670 AkTO MA TEK'RUJIEE, MIA NOE. AH, 

Adecă: 

Io Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn al ţerii 

Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a înnălţat acest hram 

întru numele Precistei Născătoarei de Dumnezei şi cinstitei 

ei Naşteri, ca să fie pentru rugăciunea, sa şi a soţiei sale * - 
Maria şi a fiilor lui, Alexandru şi Bogdan; care a început 

a se zidi la anul 7004 [1496], luna lui Iulie 4, şi s'a săvirşit 

la anul 7005 [1496-7], iar al Domniei lui al 41-lea curgător, 

în luna lui Noiemvre în 8. 

Și în Melchisedec, pp. 89-90. 

2. Pe uşa de intrare, splendid săpată: 

Cia AREp euTRopu h Skpacu MOnAX ĂHXen npH AHH HA RALere 

Iw Epeaa Alwenaa Boegoa, n npu îrSateuk Knp Fenapae TacawBekhui 

MOHăCTHpH, EATO „3pĂ, MU. MAȘTIA A AHh. Roata Mancrps. 

Adecă: 

Această ușă a făcut-o şi împodobit-o călugărul Mihai, în 

zilele Domnului nostru lo leremia Movilă Voevod şi supt 

egumenul chir Ghenadie de la mănăstirea Tazlău, la anul 

7104 [1596], luna lui Martie 30 de zile; Cozma maistru. 

Și în Melchisedec, p. 90. 

3. Pe o piatră de mormînt în pridvor: 

Gia tame ehTreopu H Skpacu nau Baciamn Ilpăxeckoa RH'EruHH 

ckosMS Hacracia ns n npkeTagne Rh AHH EAPUCTHBATO hH XSAREHEAre 

Iw Boncranruuh iMonnaa BOEBOAA, EATO 73pH1, Meia Ask. * Henneac 

RaMEH CIA npui erSmen Lagpina. 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o şi a înfrumuseţat-o dumnealui 

Vasile Prijescul jupănesei sale Nastasia, care a răposat în 

630. 

631,



632. 
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zilele bine-cinstitorului și de Hristos iubitorului. (Domn) 10 

Constantin Movilă Voevod, în anul 7448 [1609], luna lui De- 

chemvrie. S'a scris piatra aceasta supt egumenul Gavriil. 

Şi în Melchisedec, pp. 90-1. 

Melehisedec ceteşte poAnTtaa, adecă: „maicei“. Cuvîntul e 

foarte șters. Genealogia ar fi de ajutor. — Partea de la * o ieat 

din Melchisedec, piatra, fiind acum foarte stricată. 

4. Pe alta, mai în fund: . 

Gia Kamen chrBOpu Hacracia,.. Hăen npkcratuck Eh AHH SAr- 

UCTHEArS N YeroarHgare rapa Iw Kocrah'THHh BOrBOA, BAT 7498, 

Mea In... HAA, NPH HroVAte... EPMONAX Takpiua. - 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o Nastasia ..., care a răposat în zi- 

lele bine-cinstitorului şi de Hristos iubitorului Domn lo Constan- 

tin Voevod, la anul 7119 [1611], luna lui lunie..., supt egu- 

menul ... ieromonah Gavriil. a 

Și în Melchisedec, p. 91. E] ceteşte spmonak Tewprir. Se pare 

că Nastasia gătise piatra pentru soţul ei, care a murit mai tîrziii. 

5. Chipurile ctitorilor: Ştefan, Doamna Maria şi cei doi fii, 

sînt nouă. 

6. La pomelnic (copie nouă): Ștefan Voevod, Maria Doamna, 

Bogdan Voevod, Alexandru Voevod, Ştefan Voevod, Petru Voevod, 

Elena Doamna, Alexandru Voevod [Lăpuşneanu], Ruxanda Doamna 

[soţia lui], Loann [fiul lor), Petru Voevod [idem], Anastasia [mama 

Lăpuşneanului), Maria Doamna [a lui Petru Șchiopul], Aaron 

Voevod, leremia Voevod, Elisaveta Doamna [soţia lui], Maria, 

Ştefan Voevod [Răzvan], loann Voevod, Simeon Voevod, Marghita 

Doamna [soţia lui], Gavsiil Voevod, Vasilie Voevod [Lupu), Tu- 

dosea Doanina, Ştefan ' Voevod, Gheorghie [Ştefan], Safta Doamna 

[a lui), Mattheiii Voevod [Basarab], Elena Doamna, Grigorie: Voe- 

vod [Grigoraşeu Ghica), Maria Doamna [soţia. lui], Ştefan Petru 

Voevod [Petriceicu], Maria Doamna [soţia lui), Ştefan, Stamatin, 

Elisaveta, Constantin Voevod [Cantemir], Grigorie Voevod [Gri- 

gore Matei Ghica], Zoiţa Doamna [soţia lui), ete. Patriarhi de” Ie- 

rusalim, de la Ghârmand. Arhiepiscopi și episcopi: Grigorie arhi- 

episcop, Mitrofan episcop, Efrem episcop, Isaia episcop, Filotheiii 

arhiepiscop, Agathon episcop, Dionisie episcop, Gheorghie arhi-
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episcop, Nichifor episcop, Theodosie episcop, Athanasie arhiepiscop, 

Macarie episcop, Evloghie episcop, Theofan arhiepiscop; Gheorghie 

arhiepiscop, Dositheii episcop, Theodosie episcop, Veniaminii arhi- 

episcop. 

7. Penticostariă, din Bucureşti, 1800. 

8. Tipicon al Mitropolitului Veniamin, 1816. 

9. Pe o Evanghelie wrecească din Veneţia, 1848: 

"Agepodiv map' &p.od rob Bevediurov nai xX0rjţobuEvov, 7pwroby- 

„Zob rod lepod âțiob rapirod povaotmplov 'Tachaio' 1848, xară 

uâjya 'Oxcofprov. [= Dăruită de mine, Benedict, categumenul, 

protosinghel al sfintei mănăstiri Tazlăi, a Sf. Mormînt,; 1848, 

în luna lui Octomvrie.] 

Biblioteca, Universitară din laşi are traducerea în grecește a Con- 

dicii 'Tazlăului. O descrie şi Dossios în culegerea-i citată adesea. 

VIII. Biserica din Şerbeşti (Neamţ). 

1. Pe păretele din fată: 

Hanwacniti WTUA Hi ch NOcnkiuenEA CHA un ChBPBILENEM CTPU ANA 

BAPOUCTHBH H XPCTWAIBHBU Iw Bacnale BWEROA, TCRAph 3EMAH AM0a- 

AABCKOH Hâuăa H Ch3Ad H Chi XPAÂM ChH Bh AMA: CTrFO H 

CAARHANO KEAHROMUNHKĂ Fewpria, HA MOARĂ ceBk n PXAH cROfH 9rw- 

ACCIH H Bh3APBAEHOMS cHS Hm Îwu Borkoa, Hauac Meua MAȘT 

KH, H C%EphIUHE AMCIA Cenl. ri, BAkT 23pPME. 

Adecă: | | 

Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvirşirea Sf. Duh 

bine-credinciosul şi -de Hristos iubitorul 1o Vasilie Voevod, 

Domn al ţerii “Moldovei, a inceput şi a învățat şi a sfirşit 

acest hram. întru numele stintului şi slăvitului Marelui Mu- 

cenic Gheorghie, pentru rugăciunea, sa şi a Doamnei sale 

Teodosia şi a iubitului fii al săi loan Voevod, şi sa, început 

în luna lui Mart 28 şi sa mintuit în luna lui Noiemvrie 15, 

anul 7445 [1636]. | 

„.9. Pe un. mormînt în cimitir: .  : 

633, 

634, 

635.



  

      

. 
su 

636, 
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O trecătorii iubite, 

'18 şi la, acest mormint aminte, 

Unde trupul unui prinţ zace, 

Uitat, de toţi în linişti şi pace. 

Te roagă cu a ta umilinţi, 

Userdii şi buna. credinţi, 

Ca Costantin Cantacuzin iertare 

Să dobindească, şi sufletu scăpare, 

De la Domnul cel înnalt, 

Milostivul Împărat. 

Rămăşiţele sale cele muritoare 

Sai depus supt atastă piatră întru neuitare 

De fratile săi Alecsandru, 

Ci cu întristare 

Roagă pe Domnul de a lui ertare. 

Sati săvărşit în vrăstă de 58 ani, 

La anul 1854, Octomvri în &. 

[Tot aşa pe piatra de jos.] 

Monument gotic pentru Alexandru Ilie Cantacuzino, + 1859, la 

Karlsbad, transportat la 1869 de soţia sa, Elena (a cărei statuie 

se razimă de mormînt). 

Şi în Melchisedec, p. 132. 

3. Pomealnicii Vasilii Voevodă, renaa sro, Todosca, Catrina, 

u ue, uk. Coste [Bucioc; socrul, Ștefan Voevod n PoenoAA 

Maria, Ruxanda [fiicele lui Vasile], Irina, Marta [= Marga], 

Sirca [surori?; v. Studii şi doc., III, p. 31],... Mihai Racoviţă 

Voevod n rocnoxaa ere Ana n uta, Hy Costantin, loan, Ştefan, 

Mihai; Dumitrașco, Maria, [fratele şi cumnata lui Mihai-Vodă], 

Nastasia, Rocsanda, Catrina. 

Niamulti Cantacuzenilori. 

| Vii şi morţi: 

Jordachi Vel Vist|ieriă), Catrina, n usa, uys: Grigoraș [moare 

copil], Toderaşco Vel Vist[ierii],Satha n uea, nxr, Lupul, Ştefaniă,
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monahi Varlamii, Catrina, lont, Grigoraș. Mariia Caritacoze- 
niia, lordachi, Coste, Ion, monahie Martha n uta, ui, Ilie 
Vel Vistlieriă], Mariia n usa uxs, Safta, Catrina, Maria, Bă- 

lașa, Mariia, Ștefan Ba|sajraba Voevod [fiul Brincoveanului, 

soțul Balașei Catacuzino] ; Iordachi Vistlieriă], Catrina un 

uta, Hyw, Ilie, Costantină, lonă, Iordachi, Ionii, Bălașa, Mariia, 

Pluheriia, Satha, Şerbană Vel Stol[nică], 'Toderaşco: Vel 

Medelniceriă], Hiana n uea, uy, loan Velă Spătfariă] [Lo- 
gofăti; copie!'], Marie, Mihai, Marie, Nastasiă, Joanii, lor- 

dachi, Catrina, Ilie, Toader, Mariia, H GEA, Hy, Jeana, Nas- 

tasia, Ilie, loan, Costantină, Ioanii, Ralu, Maria, Nastasia, 

Catrina, Satha Cantacuzino. .. ac|ajstă să-l... nu pue nimene 

in. acestă pomenicui, că să va gudeca cu pravila biserici. 

[Partea a III-2.] i 

Coste Vel Vor[nic] Bucocii n kneruna ere n usa nu, Toader 

H kmerina cre Rocsanda, un uea, uyn, Mironi [Costin]. Vel Lo- 

gofet, Ileana n usa, uyu, Costantinii n Khernna cre n ua, Ha. 

(Adauşi:] Raduli, Maria, Ştefanti, Matei, Maria, Catrina, loanti, 

Vasile, Iordachi Hatmanii, Catrina, -Ana, -Catinca, Maria [în 

copie şi: Marie, Savva]. . 

4. Pe potir: 

ț Ioanti Catacozino Vel Spataru ; let 7275 [1767], Ghenlariel. 

5. Pe un Apostol din Buzăi, 1743: 

Acesti Apostoli l-am cumpărată in cinci lei, eă, robul 

lui Dumnezăi loan Catacozind, bivă Veli Spătară, de la 

popa Vasile din Hlăpeşti, şi l-amti 'datii bisăricii noastre dinu 

Șerbești, de la Ținutu Niamţului, unde să cinstește şi să prăz- 

nueşte hramu Sfăntului: marelui mucenică Ghiorghi purtăto- 

riul de biruință, în zilile pră-înnălțată Domnu nostru Mărie 

  

* E cronicarul, care, Spătar mulţi ani, a avut la 'urmă şi Lo- 

gofeţia. aa 

8136. Vol, XV, 15 

637. 

638,



639. 

640. 

641. 
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Sa, Grigori loan: Calimah Voevodii, în a doa Domnie a 

Moldovii, la It. 7276 [1767], Săptțemvrie] 25. loană Canta- 

cuzino Spatarii), 

6. Pe un Octoih, de Rimnic, 7258: 

. în doisprăzaci lei, înă zilele preinnălțată Domnu nostru 

Joanii Theodoră Voevodu; care l-ami datii besăricii noastre 

de la Ţănţuliţulj Neamţului, unde să cinstește şi să prăznueşte 

hramul sfăntului marelui mucenică Ghiorghi, care a doa 

oară, de mine sait tocmit, fiindu străcată, și sai coperitii cu 

toată, cheltuiala. m&, pentru pomenire me şi a părinţiloră; 

loan Cantacozind Vel Spat[ariă). 

7. Pe Canonulii acelui dintru Sfinţi. părintelui nostru Spiridonii 

episcopuli Trimithundii; lași, 1258: 

Acastă carte înă care cuprinde slujba svăntului părintelui 

nostru Spiridonii făcătoriulii de minuni, l-aii dati iubită soţu miei 

Nastasiica, fiica răpoosatului Vornicului Dumitrașco Păladi, 

pisăricii noastre dinti Șerbești, unde să prăznueşte hram[ulii] 

sfântului marilui mucenici Gheorghie, Il: 7280 [1774], Săptlem- 

vrie] 8. loanii Cantacozinv, bivi Vel Spatfariu). 

8. Pentru Nastasiica, v. Ist. lit. rom. în secolulal XVill-lea, |, 

p. 493, nota 5. 

9. Framnghelie din București, 7258. 

10. Ziturghie de aşi, 1267. 

11. Pe un Triodion din Rimnie, 1761: 

Acesti Triod l-amă cumpăratii ei, robulă lui Dumnăzăii 

lonă Catacozind bivă Velă Spătari— pe care ami dată patru- 

sprăzăci lei noi,—în. zilele pre-înnălțati Domnu nostru Grigori 

loanti Voevod, întru a doa Doranie a Moldovii, şi l-amii dati 

besăricii noastre din Șerbești, unde să, cinstește și să prăz- 

nueşte hramu svăntului marelui mucenici Gheorghie purtă- 

torulă de biruinţă, pentru ertare păcateloră noastre și a pă-
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rinţiloră noştri ; şi l-amii cumpăratii la I* 7275 [1767], Fev[ruarie) 
1. loni Cantacuzino Spat[arii). 

Legătură eu chipul prooroeului David. 

12. Pe o Evanghelie de Iaşi, 7270 [1762]: 

Acastă sfăntă şi dumnezăiască Evanghelie o ami cumpă- 
ratii ei, robulii lui Dumnăzău Ionii Cantacozind, ce ami fostii 

Spătariii-Mare, in şapte lei şi uni ortă, şi o amă dat-o besă- 

ricii noastre dinti Șerbeşti dela Țin[u]i[ul] Neamţului, unde să 
cinstește şi să prăznueşte hramului sfăntului marelui muce- 

nică Ghiorghi purtătoriulti de biruinţă, spre ertăre păcateloră 
noastre şi a părințilorii noştri, în zilele pră-înnălţati Domnu 
nostru lo Grigori loanii Voevodti, Il: 7271 [1762], No[em]v(rie] 11, 
loanii Cantacozino, bivă Velu Spăt[ari]. 

13. Pe un JMincii de Rimnie, al lui Chesarie: 

Acest Mineii pe luna lui luli, dinti 12 Minei ce amă cum- 

păratu cu 65 lei, et, robulii lui Dumnezăii loan Cantacozind 

Vel Vornici, in zilile pr&-innălţati Domnul nostru Costan- 
tină Dumitru Muruzi Voevodu, întru întăe Domnie a Mol- 

dovii, la let 1782, Maiii 25. loanii Cantacozind Velă Vornic. 

14. Pe Jineiul din Rimnie, luna Decembre: 

Acest Mineii pe luna lui Dechţem)vrţie|, pe care de-ar mai 

îndrăzni cineva a mai pune condeiul să scrie, să fiie bleste- 

mati de sfințăi 318 părinţi; 1805, Avlgust] 26. 

15. Pe un Antologhiu de Rimnie: 

Acest, Anthologhionă este a bisăricii dină Șerbești, unde 

este [hramul sfăntului mucenic] Gheorghie... . . 

16. Pe Slujba Sfintului Dimitrie Basarabovi, București, 1801: 

Acastă cărlticică a cestorii trii sfinţi, anume: Dimitrie dela 

Basaraboviă şi loan celui din Țara-Rumănească şi loanii 

celii noi de la Sutava, ai cumpăratii aceşti trii ficori, anume: 

642, 

643. 

644. 

45. 

646.



647. 

648. 

649, 

650. 
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Joanii, loană, Gheorghie, pentru sufletulă loră şi părinţiloră 

lor şi a tote neamurilorii loră ..., şi aă dat-o la biserica Sfin- 

țilorii Voevozi, la satulii Mălinii, la veletulă 1804, Săp[temvrie) 1. 

17. Sînt legate la un loc pagini slavone, pe care se cetește: 

Acastă . carte iară nu o ami - văndutu, ce o ami datu să 

s[ă]..., şi inbla vălet 7242. [1734], F[e]vlruarie).28. Şi o amiă 

dat-o în. măna, lui Sălevestru ermonabhii. 

18. Pe Psaltir ea din Rimnic: 1779: 

Acastă sflă]ntă şi dlu ujmnezăiască, carte ce. să chiamă Psal- 

tire, amiă cumpărat-o ei. robul lui Du) mnezăti iroddiaconti 

Ali[xanăruj — /ântrer upi), in 5 lei, în Focşani, etc. lonă Canta- 

cuzino biv Vel Vornicii în zilile pr&-luminatului D[ojmniă alti 

țării Moldovii Costantinii Dumitru Muruză Voevodă, Mitropolită 

fiindă a toată ţara chiră Gavriil, în sfțăjnta Mitropolie în 

laşi /şters]. [Cine o ar.furaj,-să : fie neertatii de D[ojmnul 

nostru .Is|usjă H[ristojsii şi. de precurata Fezoara Maria și 

de. 12 Apostoli ..... şi silăJntul ierarhi Nicolae, la /rupt]. 

19. Pe un Theofilactă de; Iași, 1805: 

” Acastă sfăntă carti esti Tălcuirea a sfinti Evanghelii, și esti 

a hesăriţăi de aice, dela Şărbești [ocolu Petri), cu praznic a 

Sfăntului Gheorghe, letii 1808; Av[gust] 12. Constantin) Can- 

[tacuzino]. 

20. Chiriacodromioni, din en 1811. 

21. Tâturghii de lași, 1818. 

92. Pe un Fvanghelistariă de Veneția, 1826: = 

Acestii Evanghilistaru este cumpărati de dumnealui cc. 

iseii Cantacozono, Velă Visţtierii), in zilile pre-înnălța- 

tului Domnu loani Sandu Sturza Voevodii, la anulu dela Hs. 

1826, Fevreor;. şi ami scrisă. ei cu zisa stăpănului, și amu 

iscălită. . . (2).
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23. Pe un Tipicon de Iasi, 1826: 651. 
FI 

Acastă carte ce să numeşte Tipiconi, sati dată la biserica 

noastră la, Şărbeşti de preosfințitulii Mitropolitulă nostru Ve- 

niaminii, şi ai plătit-o preoţii i diiaconii, şi dascaluli,—dariă 

să-l ţii nime, cu cincizăci de lei. | | 

24. Molebmică de laşi, 1828. 

25. Cum să să urmeze slujba întru prea-sflă/nta Duminecă a 
Paştilor, Neamţ, 1833. 

26, JMolitvenie din 1834. 

21. Wvanghelie rusească, legată de Vornicul Alexandru şi E lena 
. o > 

„eneji Cantacuzinii“: 1852. 

IX. Biserica din Cîrligi (Neamţ). 

1. Pe aier: 652. 

Ploiwwns "Pâsssros [= loan Roset]. 

2. Pe cadrul fereştii: | | 653, 

Gin Rame [= această piatră. . .]. 

3. Pe un mormînt în pridvor: 654, 

1830, Dech[em)v[rie]. 17. 

Diminiaţa, la 11, saii săvărşit din viiața, boeriulti Marili- 

Postelnic loan Rosăt, fii răposatului Marelui-Logofăt Costan- 

din Rosăt, şi sai pus acastă piiatră desupra mormăntului 

săii, spre pomenire, di cătră fiul săi Petrachi Rosăt Postelnic. 

4. Pe un Tipicon de Veneţia: 655. 

1830, Dechemvrie]. 

5. Pe un Anthologhionă, de Iași, 1263: 656. 

Sau hotărătă înnainte noastră acesti Minei şi Evangheliia 

de Bucureşti, de Neofitii Mit[ropolitul], să fie a biserlicii] de la, 

Duşeşti, pentru odihna ctitorilor, nescoţindu-să afară ; Nicolai, 

exarhuă Mit[ropoliei]; 1779, Ghen[ari) 8 dni: 
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6. Aiurea: 

Fiindcă tituluşulă sai aflati ştersă şi scărnăvită cu cer- 

naJă, şi viindu dumialui Ursachi Licul, şi sati mărturisitii 

precum sati cumpăratii de popa Enache şi de ginerile săi, 

diiaconu Constantini (dat la. Duşeşti), 

7. Octoih de Rimnie, dat de, Maxim daseal; 1792 Noem(yrie| 4“. 

8. Pe un Mineii de Rîmaic, luna lui lunie: 

Acest Mineiu ce înblă pe luna lui luniia, l-amu luatii dreptă— ; 

1785, Ghenţa]ri 5. 
loan Ruset Pah[arnic]. 

X. Mănăstirea Războieni. 

1. Inscripţia pietrei de pe păretele din dreapta în afară: în vol. 

I, p. 43. 

2. Pe o icoană: 

Leatii 7279 (1771), April 1, sati gătită. 

3. Strană eu icoană de la Spătariul Ioan Cohoreanul şi soția sa» 
Ana; 1853, Martie 23. 

Cazanie munteană a Mitropolitului Grigorie. 

XI. Biserica din T urbați (Ilfov). 

1. Pe o cruce: 

Nicolae, Damaschin; 7203 [1694-5]. 

2. La chipurile ctitorilor: 

Părintele Rafail arhimandritu oii Znagov. 

3. Apostol al lui Şerban- Vodă Cantacuzino. 

ps
i . Evanghelie de Bucureşti, 1682. 

9
 . Pe Evanghelia greco-romînă din Snagov, 1693:



iu 
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Acastă, sfăntă Evanghelie o ai ferecatu după cumii să veade, 

dumnealui Costandinii Dudesculă, bivi Velii Vornic, şi ai 

închinat-o la sfănta mănăstire Snagovulti, pentru pomeni- 

rea dumnealui şi a părinţiloră dumnealui; leat 7267[1758], 

Aplrilie) 46. | 

Y., pentru Dudeseu, Genealogia Cantacuzinilor, passim. 

6. Pe splendida legătură: 

Acasta sfăntă Evanghelie de la Znagov s'ati prefăcut în zi- 

iele arhimandritullui] Ghermano Znagoveanu; 1857, Oe[tom- 

vrie 1. 

7. Pe Cazaniile din l142: 

Dată de Mihaiti tipografuli. [C. 1750.) 

8. Pe o Fuanghelie de Rimnic, 1746: 

Acastă stăntă Evanghelie iaste a cuviosului arhimandriti 

chirii Rafailii, esumenuli sfintei mănăstiri Znagovulă, cum- 

părată de Sfijnţia, Sa] cu ti. optă, ca să-i fie pentru citanie; 

Ghenarie 15 dni, 7258 [1750]. 

9. Octoih de Riwmnie. 

10. Anthologhion de Rîmnic. 

ii. Pe un JMoliteeunic de Rimnie, 193: 

[Acest] Molitvenic iaste de cărţile mele cumpăratii, i]. 42; 1802, 

Aprlilie] 20; ierornlonajh[ul] Mitropolii: Romano dichiti. Acumiă 

663. 

664. 

665. 

666. 

l-amiă dăruită nepotă-mieii chirii popei Stefanii otii beserica 

popei Ivaşco, ca să fie datori să mă pomenească; It. 1805, 

Mart 5. Romano, erm|onah Mitropolii) şi isum[eni] otii schitului 

Goranii. Și eramiă ei, popa Ștetanii, herotoniti de trei luni 

tot in leatii 1805, şi Molitfelnicii mi l-ati datii după cumi în- 

napoi arată, şi trăia tată-meui Sărbu, şi era omu dă vărstă de 

ani 100 trecuţi, şi eramii in vărstă de ani doaozeci şi patru; 

eă, popă [Stefani]. 
Molituednic din 1835, Buzăii, lunie 25.
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XII. Văleni-de-munte. 

A. Mănăstivea. 

1. La intrare: 

+ Cu ajutoriul Tatălui şi al Fiiului şi al Sf|ă]ntului Duhi s'a 

zidită acastă, sfănta măn[ăkstire den temelie, care să cinstește 

hrainu Uspenii blogorodi]țe |=-Adormirea Născătoarei de Dum- 

nezeii], de dumnealui Clucțeriul) Stoian Hagi şi de jup[ăneasa] 

dum(nealui) Ilinca; 'ce[pujtu-se-aii în zilile Domnului nostru 10 

Șerban C|antacuzino| V|oe!v|od), la leat de la H[ristojs 1680, și 

a închinat-o la mănăstirea, Cotroceni, şi, fiind nezugrăvită 

şi neavănd slomnu, îndemnatu-s'a dum(nealui] jup[ănul| Nico- 

lae Buzăianu, tauş za aproz, cu jupăn[easa] dum[nealui| A- 

nastasiia, fiind nepotă juplănesei)] Ilinca Hagiţi, de ai zugră- 

vit-o şi a făcut slomnul; iar, cănd au fost la leat 7245 [1737], 

Mai 31, la 3 pl. casuri de zi, fost-a cutremur mare, şi sa sur- 

pati această sfăntă, mănăstire; deaci şi cu ajutoriii Maicăi Pre- 

cistii indemnatu-s'ati părintele egumeni chirii Zahariia mo- 

[nah], fiind vătavul acești sfinte mănăstiri, care iaste de la 

Sfîn]ta Gora, de la stjînjta mănțăstire înpărătească și patri- 

erşească Iverii, care să trage din păreţii (sic) lui den cetatea, 

Calipoli, care să tălcueşte rumăneșşte Cetatea-Bună, şi a zidit 

atastă măn[ălstire den temelie, în strane, şi cu trei turnuri, 

şi cu clopotniţa pe poartă, precumii să -vede; care această, 

sfțăntă măn[ăjst[ire| s'aă începutin zilile pr&-luminatului Domnu 

Io Costandin Nicolae V[oe]v[od], şi s'a săvrăşit în zilile prelu- 

minatului Domnu lo Mihai Racoviţă] V[oe]v[od), fiind Mitropolit 

Ţări-Rumăneșt[i] chir Nleofit], la leat 7254 [1746], lunie 4. 

2. Pe clopotniţă, iiuseripţie grecească ștearsă. 

3. Pe ușă: 

Zahariia egumenul de la mănăstirea Iver şi ctitor, din 

temeliia sfinti casii aceştia ; leat 7251 [1742-83]. loani tămp(lariu).
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4. Chipuri nouă: 

Șerban-Vodă, monahul Zaharia, Hagi Stoian, egumenul Visarion, 
polcovnicul Moise (misadă de blană de samur), Maria (capişon ros cu 
blană albă, blană albă la veşmint); Miîrzea. Maria, Ecaterina, 
Maria. 

5. Inscripţia din dosul ușii de intrare (azi ştearsă): 

"Azb vewlssos Xpiorob, sis s/pivobe mode robe 2pooEri dbw Ey 

TATE ai. Tobe BAtazOstos, Berăeg xi rstăpt, 25 vinvbs rob 'Oxrou= 

fpino, rpizn Tg Yrrowy, suzi pa îdiov (sic) aztopăc ueridos &pive 

ete cijs Balas ză uâur, vena nepot rpâuanay opsdiv, ha ră ge 

n, 3075 aa 0 epitzijuos vabs ris Beorozn» 05 mpoiverat t00 zapâv 

2v Bahzviob râzw, G ezovanatipvos Roiumas Tic wopias p-jtpbs Qso- 

zaidos, XE. zijs IMavoyias. Eosiodq, îropipn o Taetos, Expr 

vista, w Dhav zod dv ăntpaosy xatpos 25 nod Arial), 171 05 udvoy 

o vade, vazovapeiai, GR 400 Gh) 1, zepioph Ozov roy Eprpmdetov. 

Nov 58 dvazawitera zvon în Buehây, dm” costy loa, = 

vexhauz 06, îtuiws, br 2505505, 705 edrw/0d8, TO 24V050TĂTOD Xopiob 

Brssaprâvos &fio» Rotgottăvoo; 25bvâpapav 4. BOL TONĂ UE O perăy 

Apoaiov, dă vă Eurehânws! tot mb ispsiov, TpfoDzvebovtos Tod GsnT0d vai 

> st6âwy dp se5asyiorarod 1opiob Lepaoiuob re 75 ravoswtăro», vai Ît 

st0y stovpacioin robro» 7vpiov Maoatov, Î3 Appovras TONRDGvinov, 

a “/stpos 70 mazatvod tub rob Nizohdov od 84 cijs Opoxne 26hews 

za zepieipnd Ayn, 8 ro qof', "lovhiov 8 (?) ăzexebOr. 

Adecă: 

La, anii 1802 de la Naşterea, lui Hristos, la 14 ale lunii lui 

Octomvwrie, Miercuri adecă, la al cincilea ceas, cutremur 

mare sa făcut în părţile Ţerii-Romăneşti, toţi, mici şi mari, 

ai fost cuprinşi de cutremur lare, toate neamurile. Atunci 

şi vestita, biserică a Născătoarei de Dumnezeii, cum se arată 

aici de faţă, în locul Vălenilor, numită Adormirea Doamnei 

noastre Maicei Fiului lui Dumnezei, adecă Preasfinta, sa 

zguduit, sa tulburat și, la urmă, s'a dărimat — cu toate că. 
nu trecuse mult timp de cind se clădise; şi nu numai bise- 

669.
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rica şi clopotniţa, dar şi tot cuprinsul de unelte ce era în 

ea. Acuma insă se înnoieşte cu totul, din temelii, prea-stră- 

lucit şi cinstit, de către cucernicii creştini, supt cuviosul, fe- 

ricitul, prea-sfinţitul Visarion, egumen al Cotrocenilor. Ait 

cheltuit împreună şi alţii mulţi, cu destui bani, ca, să, săvir- 

şească, această biserică. Fiind egumen veneratul şi prea-res- 

pectatul domn Gherasim prea-sfinţitul. Şi sa zugrăvit cu 

destule cheltuieli ale dumisale Moise polcovnicul, cu mina 

mea, smeritul Nicolae, din vestitul oraș al Greciei Enos; la 

1809, Iulie 8 (?) sa isprăvit. 

6. Blid din 1813. 

670. 7. Pe un potir: 

“E)&m Monpobn, rose pis pad GETO Hal ză vai Koy- 

scayriv. mai. Smphăr: 1818, 'Iooăto» 10 [= de la Elena Muruzi, 

părinţii ei, şi fraţii, şi copiii, şi Constantin şi Scarlat; 1818, 

Iulie în 10). 

671. 8. Pe chivot: 

Dosoftei ermonah. 

(Pe la 1750.) 

9. Cruce cu smalt. 

672. 10. Pe alta: 

+ Această cruce [aii) făcut-o Ghinadie erei ot Argeș; It. 

7210 (4701-2]. 

11. Strane cu vulturul bicefal. 

673. 12. Candelă: 

- Moise, Miea, Mărzea, Maria. 

674. 13. Pe alta: 

Această candelă sa făcută cu cheltuiala du[misale) monah 

Sivă, robul lui Dumnezei; Mărie.
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14. Pe un mormint: 

La leatit 1830, Martie 9, săvărşitu-saui robulii lui Dum- 

nezeii dumnalui Paharnicu Manolache Hristosculi, iar oa- 

sile sale sai așăzatii supt această piiatră, din înpreună şi cu 

doi coconi; în veaci fie pomeniţi. 

15. Pe altul: 

Supt acastă piatră odihneşte oasele răposatlei) roabei lui 

D[ujmnezeii Maria, soția . . . [ros]. 

16. Pe al treilea: 

Supt atastă piatră intr” acastă groapă odihnescu oasele 

dumnealui jupan Nicolae Buzăianuli, biv Vel Şătrar, care 

sai îngropat la luna lui Oc[tomvrie], la 30 zilțe), la acastă 

sfță)ntă mănăstire, filindu] dumnealui şi ectitori vech[ii), în 

zilile prea-innălţatului D[o|mnu loan Costandin Nicolae Voe- 

vod, egumeni(ndii Sili]nţiia Sa părintele chir Zahariia monahi, 

de la Sfetagora, de la mănăstirea Iviru, la văliat 7254 (1746). 

11. Pe al patrulea, de ceialaltă parte: 

Suptii atastă piiatră să odehneşte osele robi lui Dumnezeu 

Mariia titora; 1810. 

18. Pe o icoană: 

Preotul Antonie zugrav; 1857. 

19. Pomelniculi ctitorilor celorii ce ati ziditii şi au miluitiă 

sfănta mănăstire Văleni, ce este închinată la sfănta mănăstire 

Cotroceni. 

Domni cei ce aii miluitii: lo Şărbanii Catacozino Voivod, 

lo Costandinii Brănc[oveanu]| Voevod, lo Stefan Cantacozino 

Voevod, lo Nicolai Alixandru Voevod, Io loan Alixandru 

675 

676. 

677. 

678. 

679. 

680. 

Voevod, lo Mihai Racoviţă Voevod, lo Costandin: Nicolae . 

Voevod, lo Grigorie Ghica, Voevod, lo Mathei Ghica Voevod, 

lo Scarlat Ghica Voevod, lo Stefan Mihai Racoviţă. Voevod,
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Io Alixandru Voevod; însă și Domnul ce stăpineşte a- 

cumti. 

[Adâus: Alexandru Ipsilanti şi loan Carageâ.] 

Eleni Moruzu, cu părinţi lui, cu fraţi lui, copii lori. 

Acestă Hagi Stoiană indemn[at]ă de răvna dumnezeiască 

aă ziditii acastă sfăntă mănăstire dintru începutii, și ai dă- 

ruitii şi moşie la, Ceptura, cu viile dinpreună: 

Stoianu, Ilinca, loachimii, Alba, Pătrului, Stanca, Pătrulă, 

Radulii, Stroe, Gheorghie, Marula, Gheorghie, Petre, Lamba, 

Hristea. 

Acesta Necula Buzuianul sat îndemnat de răvnă dumne- 

zeiască, şi aii dăruit moşiia ce.să cheamă Limba: 

Preda, Voica, Nicolai, Anastasiia, Stanca, Mariia, Luca, 

Despa, Dumitrana, Stanca, Stroe, Ilinca, loanu, Pătraşco» 

Stanca, Mihai, Costandinu; Marica, Ilinca, Mariia. 

Acestu Stati, fiindii îndemnată de răvnă dumnezeiască, ati 

 dăruitii Cetăţuia: [Nume, intre care «Ciovacu»). 

Gligore Filipescu, Iordache Filipescu. Acestii Grigorie Că- 

pitanu, fiindă îndemnatii de răvnă dumnezeiască, ai închi, 

natii viile dăn Dealu-Frumos, şi moşie la Omorăcii, şi partea 

de la Văleni: 

Costandinu, Radul, Şerban, Grigorie, Ilinca, Răducanu, 

nada, Pană, Niţu, Nicolai, Zmaranda, lcaterina, Alecse, 

Costandinii, Zoiţa, Grigorie, Zmaranda, Costandinii, Joița, Gri- 

gorie, Tarsiţa, Iordache, Ecaterina, Costandinu, Scarlati, 

Ecaterina, Nicolae, Ana, Costandinii, oana, Alecsandra, Joita- 

Costandin, Emanuilu, Zmara|n]da, lordache, Aiecsandru, Ma- 

riora, Sevastiia, [pentru Filipești, vezi mai jos, Bucozul]. 

Acestu Mihai Spălaru aiă închinatii Ziletinulii: (Nume: ȘI 

Duca, Licsandru, Chirulă, Baico, Vişa). 

Acestu cuviosu părinte fiindă egumen întru acele vremi 

căndii sai cutremuratii pămăntuli și ai căzuti . biserica, Şi
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ati zidit-o această sfăntă biserică cu osteneala Sfinţii Sale: 

IZaharii monah, Beina, Ruflea, Perizea, Pandeli, lamandi.] 

Acestu cuviosii popă Stoian ati inchinatii moşie Stroești. 

Acesti Drăganii Bătogi aii îndemnatii de ai dati locul 

ce iaste suptu acesti sfăntă lăcaşă: [Balomir, Sora, Tornizeo|. 

La leat 1802, Oct|omvrie)] 4, la şapte ciasur[i) şi. jumătate 

din zi, fost-aii mare şi năprasnic cutremur, care ati căzulii 

multe sfinte mănăstiri, şi căzut-ai şi sfănta, mănăstire Cotro- 

ceni, căzut-aă şi stănta mănăstire Văleni-dă-munte, ce iaste 

inchinată la sfănta mănăstire Cotroceni, şi pă acea vreme 

fost-aii năstavnicu la sfănta mănăstlire] Cotroceni Sfli)nţie 

Sa, cuviosulă arhimandrită Visarionă Lavriotuli, Tricalinu, 

şi, îndemnăndu-să de răvnă dumnezeiască, aii zidită mai întăi 

sfănta mănăstire Cotroceni, adecă, biserica, clopotniţa și va- 

sele cele mari, toate aceşte de iznoavă Je-aă făcuL; aşizderea 

şi lo „hanul Șărban-Vodă, şi prăvăliile căte ai fosti arsu, 

căndii sai arsu tărgulă; asemenea ai ziditi şi sfănta mă- 

mănăstire V ălen[ij-de-munte, însă de toti de iznoavă, însă cu 

osteneala. şi cu toată cheltuiala cuviosului năstavnicu ce iaşte 

numiti: Visarionti ieromonahu, Panaitu, Zoiţa şi cu neamulu 

lori. 

Acestu cuviosi popă Vladi ai dăruiti viile dăn Dealu- 

Frumosti, ce să numescu: la popa Vladi, şi cu moşiia de la 

Ştefești, şi biserica ot lărgu Văleni. 

[Ajutători ] căndii s "au dărămată dinu cutremurul cel mare 

ce sail întămplati la, leatii 1802, Octlomvrie] 14, la 7 ceasuri 

şi jumătate dină zi: Moisi, Miia, Mărzea, Mariia, Ecaterina, 

Mariia, Casandra, Nica. Morți: Bogdani, Trifa..., Dani... 

Acestu Boleşteanu ai dati la sfănta mănăstire o casă şi 

moşie de la Ceptura. 

Egumenii ce au fostu pă vremi Ja sfănta, mănăst[ire) Cotro- 

ceni: 

Parthenie ieromonah, Galatie ieromonah, Daniil ieromonah,
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Averchie ieromonah, Neofită arhierei, losifă ieromonah, Gri- 

gorie ieromonah, Daniil arhi[mandritu). 

Numele egumenului Gherasimu: [şi Ioti]. 

Numele egumenului Macarie Văleanu... 

Numele Văleanului ce ati fostu egumenii pă vremea căndă 

Sati ziditii mănăstirea a treia oară, la leatii 1806, sepi|em|- 

vrie î, sau isprăviti: 

Gherasimii ermonahii, etc. Stiriiani, Afendos, Calos. 

Numele lui Velă Logofătu Dudesculii: Costandiniă, Mariia, 

Nicolae, Zoiţa, Stefani, Costandin, Maria, 'Thomă, Maria. |v. 

şi cap. Turbaţi]. 

Numele ale lui Pantazi Medelniceru. 

Numele ale Opri Predeleanu. 

Acestii Stanzulti Cobzaruli ai dati moşie peste Teleazănu.... 

Numele ale lui Grigorie: Vameşii: [Conda]. 

Numele Herescului: Costandină, Ancuţa, Catrina, Ștefani, 

Sărbani, Ilinca, Preda, Stana, Safta, Maria, Costandin, Nico- 

lae, Meletie, Anija. 

(Stan Dăchicu şi nepotul dai «părţile de moşie de aic 

din sus». 

Numele ale lui Ene Mustaţă... ale dum[neallui Petre Velă 

Cluceru, ce aii fostu ispravnică judeţului: [Chiazio, Limbel, 

Hrisosco, Doichiţa...„ ale vătafului Iani [Miclea, Cărstina]. 

Numele Creţuleştilor: Mathei, Zoiţa, Ianache..., a doi is- 

pravnici a judeţului: Dumitrul, Oprea, Gheorghie, Ilinca..., 

ale lui Ceauş Crăciun..., ale lui jupăn Anghelache..., ale lui 

popa Anastasie..., ale Piţei [şi: Duţa]..., ale Predi Căpitan de 

podii [Muşa]..., ale popi lui Dionisie |și: Calea, Vălculiă].... 

ale fetorilorii Neacşului Vornicu (şi: Manulii, Vişanu]. 

Numele Poşeaştilor..., ale lui Stănislavă i Mihalcea... 

Numele lui Tudorii Marghioli |şi: Bobe, Steaca... 

Vii lui jupănu Dumitru Vameşii... Pitarulii Macovei... Ju- 

pănului Dimii Băcani... dumnealui vitafii Inuţă.
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20. Pe un Penticostarion de Bucureşti, 7251: 

Să să ştie că acastă sfintă carite ce să chiamă Pente- 

costară, l-amă cumpăratii noi, preoţi, în tl. 7, şi amu făcuti 

ceri|ri] pă la, boeri, iar egu[menul] mată datii nici-ună bană. 

Ei, popa Istrate sinii popa Cernat; eii, popa Ene. Ap[rilie] 27, 

1769. 

21. Pe îmbrăcămintea în argint a Evangheliei: 

Mois: din p. Bogdan. 

AEqas rob Gobhob rod 005 Mooi zohaolyinov xl rijs avâby0b ad- 

205, Mae qoai. "lobyiov a” [= Rugăciunea robului lui Dum- 

nezeii Moise polcovnicul şi a soției lui. Mia; 1818, lunie 24]. 

22. Mineie de Rimnic. 

23. Octoih de Buda, 1846. 

B. Biserica Bercenilor. 

1. Pe icoana hramului: 

1858. de Petru Stlefan), zug[rav]. 

2. De-asupra intrării: 

Cu praslăvitul şi d|ujmnezeescul ajutor rădicatu-s'aii această 

sfăntă, biserică în num[ele] şi prăznuiria Adormiria Maici 

Domnulțui] în zilțe)le Domn[ului] Gheorgh(e] Carag[ea] VolevoJd, 

cplilsefop] B[uzăului] chir Costand|ie), şi săvărşir[ea| cu toate 

pod[oabele) dup[ă] cum să ved[e] şati lu[a]t acuș, 1835, Dom[nj 

filijnd Alecsand(ru] Gh[i]e(a]-Voală], eplilsclop) Buz(ăului)] chir 

Chesari, prin osridlia] şi ajutor şi îndemnare dumnleajljojr 

Andrei B., 3:  Logfolfă[t], şi soțlia], Dobriţla], cu fiii]; 

+ jup[ăn] Iorga, soţi(a] Sultana, cu fii]; + şi d[umn[eajl[ui] biv 

părc[ălab) Panca, soţi[a] Joița, cu fiii), + dumnlea]i[ui] biv Lo- 

glofăt] Costandin, soţia Nastasfie] cu fiii]; [ijpac Sor cu 

soţia] Calţa, cu  fliii]; + şi alţi pravoslavni€t creştini; 1835, 

Maiu 21. 

631. 

682. 

683. 

684.
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[Criptogramă.] 

685. 3. Pe un mormînt: 

Suptă atasta piatră odihnaşte roba lui Dumnezeu Anasta- 

siia, soţia polcovnicului Constandin (?) [e. 1820-30). 

4, Leoană pe fond de aur. 

686. 5. Pe alta, îmbrăcată cu argint: 

Gheorghe, Sultana, Costandin; 1835.. 

607. 6. Peălta: 

qoat, Ouzoâpio» [= 1811, Oetoravre]. 

688. 1. Pe alta: 

A. Costandinescu; 1857. 

689. 8. Pe Evanghelie, cu legătura, în stil arhaic: 

Atastă sf[ăntă] Evanghelie s'a făcul prin osărdia părin- 

telui Marcu şi ajutorul inoriaşilor sfintei] biserici Berceni 

otti Văleni-de-munte; 1833, Sep[temvrie)] 1. 

C. Biserica Pip. 

690.  -Î. De-asupra intrării: 

Acastă sflăjntă şi dumnezeiască biserică sai ridicat întru 

cinstea şi slava, sfi[n]tei Maici noastre, Aduceri în biserică, 

şi sai făcut în zilile luminatului Domnu Ioa[n] Alexandru Ip- 

sila[n]t -V[oe]voau, fiindu episcop chiriu chir Costandie, şi sau 

făcut din temelie de robi lui Dumnezei Filip Logofăt, Soare 

Piţoiă; lea[t] 1808, Iunie 10. 

“Lauda lui Filip o face Gorjan, fost dascăl la Văleni, îutr'un 

adaus. la traducevea Halimalei. 

4 : 
4 

ț 

i 
1 

691. 2. Pe o Polunoștinţă din 17—: 
..v se 

Să să ştie căndii ai dată vijăliia ha, mare, care au dă-   
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rămati şi biserici, în dosprezece zile, la leat 1828, lu- 

nie 12. | 

La leat —, Iulie 22, sa cutremuratii pămăntu. Într atastă 
lună a lui Iulie, dă ao ori; 1831. 

Ghenare 11, sai cutremuratu pămăntu, care a dărămatu 

şi biserici multe, la leat 1838. 

3. Pe un ms. de Octoih: 

La leat 1823, Aprilie] 4, să să ştie de cănd sai întămplatii 

de ai muritu Joița, soţiia dum(nealui jupăn Neculaii, fată a 

Logofătului Filip. 

692, 

[Se zice:] biserici lui Loglolflăt] Filipă sină jupîn Slojare. - 

4. Qetoih Mare de Rîmnic. 

5. Pe Cazanii din Bucureşti, 1828: 

Cei ce aii ajutorat la cumpărătura . . ., precum mai jos 

să arată: 
Tiailerji, Ptajrlale) Tiallferi], Plajrialej 

15 20. Logofăt Filip dum- 15. Ştefanti sină San- 

(neajlui Medlelni|- dul, potcovarii. 

tle)r[iă)] Mărzea. „20. Dumitru sin mo- 

9  —. Polcovnic Soare. nahi. 

3 5. Ioniţă Lăzăroiu. 14. Chir Dumitrache 

20. Trandafir Boboc. Petruşii, vameşi. 

20. Gheorghe Brumar. 20. Mariia preoteasa. 

20. Gheorghe sin Ma- Voica, soacra Lo- 

rin. gofătului. 

15. Mihaiă Măcelariă. 13. Stoian Biculti. 

10. Nicolae Pichiul. 5. Voica potcovăriţa, 

20. Ene Biban. 10. Maria Bobochina. 

15. Tudosie Cizmar. 5. Rada lui lonă mă- 

20. Ion zetii Costan- . celară, 

dino potcovarii. 6. linalui CrătunFu- 
2V. Ghioca Carabăţu. ioră (?). 

3136. Vol. XV. ! 15 

"693,
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Tiajierii Pţajrlale) Tia leri] a , Ă IN 

5. Voica, lui Dumitru 7. Ioniţă sinăAndreiti 

sină Barbului. „ - treti Loglofălt. 

6. Stanca Radului Un- : Sa 

tară. 

Tir. doozeci şi trei, preţ, legată precumiă să vede. 

Pecetea lui „Chesfajr(ie] epliscopul) B[uklăului]; 1825 

. 

„D. Biserica Berivoieştilor. 

694. 1. Pe o cruce: 

WTEBe MATHu H3tkcn. 

H(risto]s. | 

Şi sati rădicati atastă sflăjntă cruce &h Auib (== în zilele 

lui] Nicolae-Vodă, de robii lui Dumnezăii Costandină, Dobra, 

Pada, Bogoslov, Tudora, Dumitru, Muşa, Drag[ojmir, Şerhbanti, 

Mariia, Voica, Lazăr...; Octlomvrie] 25, ]lea]t 7235 [1726-7]. 

695. 2. Pe clopot: 

Cumpăratii de Pascu Peneşi, la anu 1799. 

696. 3. Pe unul din Mineiele de Buda: 

Asastă sfăntă carte ce să chiiamă Mineiulă luni lui Ghe- 

narie, dinpreună cu alte patru .. „ce să numesciă însă Sep- 

tfem|v[rie], Octlom)vlrie], Noemv|rie]. Dich(e|mv[rie], sat cum- 

părată de robii lui Dumnezeii Tudojrache, Miia, avănd . 

răvnă pentru slujba. prazniciloră celorii dumnezeești şi a 

tuturorii sfinţilorii ce coprindiă întrănsulă, şi sai dati să fie 

sfintei biserici pentru slujbă...; 1814, Sept|em|v(rie) 1 

Şi ami scrisă cu măna mea, „ Tuoholraehe Homj|ojreceantu 

postfelni)ă[eliă], Miia. 

Să ştie pomelniculii sfintii biserici din mahalao Berevoeş- 

tiloră, scristi de popă Marculiă, în zilile prea-înnălțatului În- 
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părat Alecsandru Pavlovitu, a toată Rusiia, iproci; 1811, 

Avglust] 3. | De 

Pomelnicele lui Mihăilă Toma, lui: Istrate Peneşii, lui Gli- 

gore Toma, lui Gorghe Cojocară, lui Năstase Cizmarii, lui 

lonă Bugheani, lui Şărbani Ghitii, Anghelache sin părintele 

popla| Panait, Gorghi al Predi de Berevoeşti, lui Panaitii sină 

Manu, Manului din Berevoeşti, Mihaiii Berevoescu, Dinului 

Creţu, Simi Cojocariu, Nicului Tud[ojrache, lui Gorghe Voi- 

culeţu, Micli ali .Neagului, Ioniţă Parpangelă, Dragomirii Co- 

cin, Cărsti Mertică, Enaiche Brănzoiă, Gorghe Brănzoii, popi 

lui Zamfiri din sati Vălenii (1842), Neculai Cojocarii de 

la Ulmu, Oani Fleşcă, moşii Bale, Radu Buturugă, l'răncu 

Cajocari, Ene Voiculeţi, Gorghe Strejoiii, Gorghe Cojocari, 

Neculai sinii Mărzea, Anghelache sină Ristea, Rizan Cărs- 

toi, părintele diiac lonă otiă Cuibu; pomelnicul preotesi 

Siichi ot Cuibu, jupăn Dimitre Argintari, jupăn Soare otă 

Văleni, polcovnică Moise, jupăn Gorghe zetii Stan Mătăsari, 

chir Sandu bărbieri, juplă)n Dimi băcaniă, Log|ofătului] Necu- 

Jai zetti popa Istrate, juplăni] Vasile Floroiă, Stoian bărberi, * 

chiră State croitori otă Văleni, dumnealui Ioniţă sintă Loglojfţăt], 

Jăpa cel mare, dumnealui jup[ăni] Dobre caifța], dumnealui 

Logof[ălt Filip, Miri otă Bughea, Pava otă Ştubei, părintele 
popa Vasile ot Teşilă, popa Costandini otii Vărbilăii, Ivâniă 

cizmari, jup[ăni) lliie Arnăutiă, lacov Ungureani,cocoana Zam- 

fira Cereşanca [soţul ei, Badea], Radu Parașchivii ot Cur- 

mături, Logofătul Dinu ot Ceraşi, dumneaei coconi Zmarandi 

otii Bucureşti (1314), Preda tămplarii, Tudorii otii Mali-Vă- 

năt. i | 

4. Pe un Octoih Mare din Rîmoic: | Ai 697 

Ami scrisă ei, popa Crăcun, sin popa Mihai oțiă -Tărguliă 

Văleniloră. Popa Crăciun; vălet 7287 [1779], Dichlemvrie] 16. 

[Și notă de la «Istrati sină diaconă Stană dină Văleni.” 
5. Pe un Triodion din Rîmnnie: , 698. 

£



699. 

700, 

701. 
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Să să ştie că aceste doao sfinte cărţi sii legati prin oste- 

neala dumnealui jupăn Stoichii Penişi otă Berivoești; carele 

să numeşte Triod şi Strastie.: 

Acestu Triod este alti popii lui. Moisi i prez[vitera] Cărstina 

otă Poiana; l-amii cumpărată în talleri] 9 i bani 30, la anulu 

de la. Zidirea, Lumii letii 7255 (1746-7]. Azi, popa Moisi sint 

Negulii dascaluli Lungenuliă. 

Să să ştie de căndiă aiă născut fie-miă Raduli, la, Dechem- 

vrie 9 zile, leat 7257 [1746-7]. i 

Să, să ştie de căndii au născutii Enică: la lulie 3 dni, leat 

7260 [1752]. | | 

[Acest] Triodii este a sfintii [biserici din] Berevoeşti. lonă 

otă Vălenii amu [scrisă] (e. 1780]. 

6. Slujba Sfintei Pilothiei; Bucureşti, 1831. 

1. Slujba Sfintului Steliand; Buzăii, 1840. 

E. Biserica Sf. Ioan. 

1. Pe o icoană: 

1818, 'Azpidov 13, Awjrpi Myovţăr xă ris owbias WE Tây Tir 

[= 1818, 13 Aprilie. A lui Dumitru Buzat şi a soţiei şi a 

copiilor]. 

2. Pe alta: 

1820, April 202 [=22]. 

3. Pe alta: 

Gheorghie zoglraif. April :2, 18012 [=1812). 

4. Pe alta, însemnare că e din 1855, de la „maioreasa Mar 

gheoala Bălăneasca“. 

5. Mineie de Buda. 

6. Psaltire de Bucureşti, 7288. 

7. Ciasoslov de Braşov, 1835. 

 



_ VĂLENI-DE-MUNTE: BISERICA SF. NICOLAE 245 

$. Octoih de Neamţ, 1836. .... .: 

Panihid de Buzău, 1839. 

F. Biserica Sf. Nicolae. 

1. La intrare: E 702. 

Acastă sfăntă şi dlujmnezeească biserică, s'aii ridicati din 

temelie întru cilnjstea şi slava sf. ier[arjh Nicolae, sf. mlu|- 

enic] Gheorghie şi a Sf. Spiridon şi a Sf[ănli[ului] Savi cel 

sfinţită, în zilile luminatului Înpărat Nicolae Povoloviă, fiind 

episc!ojp sfinţ. d. d. Chiesarie, de robii lui D[ujm|nel]zei Pa- 

dul Jipa, Sandul Popiea, Ioniţă Lăzăroiu, Zincă Lăzăroiu, 

Gheorghie Lăzăroiu, Anâreiu Olteanu, Mărzea Medelniceriu, 

Dumitru Buzăeanu, Ignatie Chirănoiu, Anghel Tabacu; 1833 

sat poleit de fii răposaţilor de mai sus. | 

2. Pe 'o icoană: e | 2703, 

Gavriil Andronic, zograf; 1833: 

3. Pe alta, aceiași iscălitură, cu data de 1837. 

4. Pomelnicul cu nume ca: 704. 

Herea, Pitra, Zipa, Zelres, Nerolao, Î Mirzea, Chirano, Gherman, 

Moisi. | 

5. Penticostarion din 1276. 

6. Triodion din 1777. 

7. Ahineie de Rininio. 

3. Octoih Mare de Rîmnic. 

9. Antologhiu de Rîmnie. 

10. Antologhion de Bucureşti, 1786. Însemnare de la „preoti 

popa Istrati, dohovnie, oti Văleni“. a 

14. Ceasoslov de Braşov, 1805. 

12. Psaltire de Buzăi, 1835 N
 e c



  

705. 

706. 

707. 

708. 
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XIII. Mănăstirea Susana. 

- 1. Imseripţia, nouă, arată că Susana Arşicu a făcut la 1740 o 

biserică de lemn, că ea a fost clădită din piatră la 1840 eu aju- 

torul lui treti Logofăt Filip din Văleni, stareță fiind Susana Al- 

buleţn şi că a treia reparaţie sa făcut în 1880 cu ajutorul Bra- 

__şovenilor Frangulea, N. Perlea şi D. Pitiș, stareță fiind Natalia 

Perlea. | E 

Note asupra mănăstirii, cu unele documente, a dat părintele 

Nifon, egumenul de la Sinaia. 

2. Pe o icoană: 

Nică Brătucu, Mariia; 1814. loan zugrav. 

3. Alta e făcută la 15 lannar 1858 de „Elisei mo[najh*. 

4. Pe alta, foarte frumoasă: | 

1843, Panait zugral. 

5. Ohiriacodromion de Bucureşti, 1801. 

5. Evhologhiu de Braşov, 1811. 

1. Pe un Octoih de Buda: 

1813, Dechem[vrie) 24. Sai dăruit acest Octoih danie la 

sfțăjntul şchitii de maice călugăriţe după apa Teleajenului, 

unde să prăznueşte hramul sf[ă]nt[ului] ierah Nicolae de dum- 

nealor Ene Blebea, soţia dumnealui Dobra i dumnealui Staniă 

Blebea, soţiia. Neacşea, ca, să rămie la acest sfțăjnt şchit ne- 

strămutată, spre a dumnealor veânica pomenire; amină. Şi 

Sati scrisă prin popa Oprea Verzea dinii satul Săceale în 

Cernatulu. 

8. Octoih de Neamţ, 1816. 
9. Tipicon, de laşi, 1816. 

10. Ceasoslov de laşi, 1817. 

11. Cazanii de Buzău, 1834. | 

12. Vieţile Sfinţilor pe lulie, Bucureşti, 1836. 

13. Ceaslov de Buzăi, 1837. 

—



SCHITUL CHEIA DAŢ 

i La stareță: . 

14. Biblia din Blaj, 1795. 

XIV. Schitul Cheia. 

1. De-asupra uşii de intrare: | 709. 

Întru mare slava, şi lauda, prea. sfintei şi de viaţă făcătoare 

şi nedespărţitei Troiţe, întru a căriia cinste şi hramul să 

prăznuiaşte, la anulti 1835, Iulie 1, s'aă rădicată atastă sițănltă 

biserică, din temelie, cu toate înprejurările ei, în zilele prea- 

innălțatului nostru Domni Alecsandru Dimitrie Ghica-Vodă 

[cu voia. frățlijni-săti Marlelui]-Dv(ojr[nic] Mihfallache Ghica, 

stăpinul moşii, de la carele sati şi răscumpăratiă la anul 

1846], cu blagosloveniia preaosfinţitului nostru episcop Buzăuli, 

d. d. Chesarie, de care sai şi sfinţiti în anul 1839, lulie 20, 

prin osirdiia şi osteneala Preacuvioşiei Sale părintelui Damas- 

chină ieromonahi şi stariţi al sf[ăjntului schit Cheaia! şi 

a toată sinodiia sa, şi cu ajutoriuli şi cheltuiala a multor iu- 

bitori de H[ristojs pravoslavnici creştini şi mari ctitori ai 

sfă]nt|ullui lăcaş acestuia, spre vecnica lor pomenire. 

2. Pe dosul păretelui: 710. 

Întărirea. celor ce nădăjduescu spre tine întăreşte, Doamne 

sfță]nt, lăcaşul tăi acesta pre care cu scump săngele tău l-ai 

căştigat din osîrdea şi osteneala Cuvioşii Sale chir Damaschin 

ieromonahul, stareţul sfțăntului schit; 1839, Avgust 26; Naum 

zograful. 

3. Pe polieandru: | | AL 

Acest policandru sai dăruit la sfțănjtu schit din Teleajin, 

Țara-Rumănească, de dum. Drăgan Beteii şi fii: Drăgan şi 

  

! Partea dintre | | e adausă în zugrăveală, în locul alteia, 

rase.



  

712. 

743, 

714. 

715. 

716. 

717. 

718. 
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Bucur, Săcele, Satulung, cu dinpreună cu soțiile dum[nealor); 

Braşov, 16 lanuarie 1838. 

4. Icoană din „1861, Sep|temvrie). Atanasie Anghel, zog[rav]; 
Ploeşti“. “ 

5. Pe o cruce: 

Schitul Cheaia,; leat: Iulie 2, 1834. 

Portrele. 

Însemnări: 

1. Paisie arhimanăritiă i stariţu silijntei mînăstiri Neam- 

țului i Secului. 

2. Gheorghie arhimandrită i stariţu sflijntlei] mănăstiri 

Caldaruşanii şi Cernica ob[şteljitel; 1802, Iunie 10. 

3. Dorotheii arhimandrit i diiadoh al stariţului Gheorghie 

sflijntlei] mănăstiri Căldăruşani. 

4. Ches(arie] ep[iscop| Buz[ăului). 

Acestea trei pe pînză. 

5. Dionisie Mitropolitul Ungrovlahii, întîi Rumin, născut 

la, 1769, înnălţat la tronul arhipăstoresc la 1819, Mai, şi trecut 

către lăcaşul cel ceresc la 1831, Fevruarie 7; prin osirdia 

cuviosului protosinghel al sfțintiei] Mitr[oJplolii] Ghermano 

Brătianu. o 
În aşăz[ăjm[întul) literțar] al d. C. Roset. Litografliat] de 

A. Cladec. 

6. Calinic pre-venerabili arhiereu şi episcop de Rimnici, 

născut la, anulii 1787, călugărit la anulă 1813, stareţii la mo- 

nastțirea) Cernica la anulti 1818, episcop la-anuli 1850, mort 

în Scaun 1868, Aprilie 11, la monăstlirea] Cernica. 

Publicat de mine, fiul seu duhomnicescii şi amici din copi- 

Jăria me, maior D. Pappasoglu, editor, Bucureşti, 1868. 
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Cărți. 

|. Pe Mărgăritul Grecenilor: 

Acesti Zlatousti iaste datii de Măriia Sa Costandinii Voe- 

vod, iară cine-l va, înstriina, să aibă blestămului a 300 (sic) 

sute sfinţi părinţi de la Nicheia. Preotii popa Manta fiind 

la acastă sfăntă bisearică dă la leati 7223 [1714]. 

.... Cu t[aileri] 7 p[o]l părintelui Neofită. 

1746; prot[opop] V. 

Amii legati eu, Vasilie, robuli lui Dumn(ejzei, atastă sfăntă 

carte ce este al sfintii beserici ce să prăznuiaşte hramu 

sfăntului şi marelui mucenici /schimbat : Ghiorghie de la 

tărgu Rămnic?!, la lleajt 1766, Mai dni 28. 

„Serie și „Şerban log|ofăt] din mahalaua—“. 

2. „Molitvenic din l7—. Fost al „popei Istrate otii Văleni“. Po-. 
menirea unui copil îngropat „la Berevoeşti, în anvonuli sfinti bi- 

serici“ la 1803, al lui „Tudurachi Post[elnijăje]! Benea ot Homo- 
răcu“ şi al „Miuţei Postlelni]e|asa] oti Văleni. 

3. Iturghii de Bucureşti, 7255, 

. Euhologhion de Bucureşti, 1808. p
ă
 

5. Pe un Chiriacodromion de Neamţ, 1811: 

Ilustinti ieromonahii. 

6. Octoih de Rîmnie, 1811. 

î. Evanghelie de Buda, 1812, legată la 1852 de Băneasa Ca- 

trina Ghica. 

8. Tipicon al Mitropolitului Veniamin. 

9. Octoih de Neamţ, 1816. 

10. JMimeie de Neamţ. 

11. Molitveanic bogat de Bucureşti, 1819. 

12. Orologhion de Bucureşti, 1825. 

13. Irmologhion de Neamţ, 1827. 

14. Molitveanic bogat ardelean din 1833. 

719. 

720,
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a
 15. Liturghii de Buzăi, 1833. 

16. Ceasoslov de Buzăii, 1837. | 

17. Oetoih şi Catavasieriii de Buzău, 183%. 

18. Slujba Sf. Alexandru, Buzăii, 1839. 

| : Manuscrise. 

1. Ale Sfintilui: loan Zlatoustă, Cazanii cu tilei, la Cartea 

Facerii. a 

721. Însemnări: 

1.287 lei plătlit). Această carte: Vieţile Sfinţilor lunie; 1836, 

Buc[ureşti]. 

Diomid monah, din sf[înta| mo[năsjtire Călafărulșla ni. 

2. Ecteniă din „1839, Dechlemvrie] 12; Căldăroşani“. 

3. Cînatări din „1839, August 4“, serise de „Acachie ierom[o- 

nah“ 

4. Rinduiala blagosloveniei measti. 

. Acatistul Sf. Pantelimon. 5 

6. Cuvintele lui Simion Noul Bogoslov la Sf. Voerozi, ete. 

1
 Rugăciuni. 

XV. Biserica din Homoriciii (Prahova).. 

709. 1. La intrare: 

Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul [Fijiului şi cu indem- 

nare Duhului Sfăntiă făcutu-s'aii acastă sintă beserică dăn 

temelia ei în hramul Maichi Precesti Născătoare dă Dum- 
nezăii dă robi lui Dumnezeii Căpitan lane i cu soţia dum- 

nealui jupănasa Aniţa, fata dumnalui Nicula Țangarofa, in 

zilele preluminatului Domn lo Mihai Racoviţă Voivodi. ca 

să fie dă bună pomenire, lat 7252, 1744 [cu cifre). 

2. Evanghelie din 1682. 

723. 3. Pe un Apostoli de Bucureşti, 1743: 

i Acastă sfăntă carte ce să chiiamă Apostoli este a sfinti 
biserici din Hom[oJră€, care este zidită de[n] temelie în hramulti 
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726 

Uspenii Precisti, ca să fie de bună pomenire. Iane: vătav; 

5 [1756-17]. Gorghe; 1772. 

legat de Ion Coltofeanu, în lanuar 1807. 

4. Triodionii de Bucureşti, 7255; de la acelaşi. „lane vătar”, 

ctitorul. 

B
A
 

Ș
 

N
 „Mineie de Rimnie. 

„ Octoihii, de Bucureşti, 1792. 

. Penticostariii, de Bucureşti, 1820. 

. Pe Cazanii din București, 1828: | 724. 

T[ajlle)rţi] dooăzeci şi trei preţ, legată, precumii să vede. 

l 

XVI. Biserica din Măgurele (Prahova). ' 

. De-asupra uşii de intrare: | 725. 

Cu vrearea Tatălui și cu ajutoriul Fiului şi cu săvirşireu 

Sfintului Duh, dăndu-ne de la milostivul Dumnezei ajutor şi 

răvnă dumnezeiască, am rădicat atastă sfăntă şi dumnezei- 

ască beserică întru cinstea şi (dumnezeiască, biserică) lauda 

sfântului proorocu şi înnainte-mergătoru loan Botezătorțiulii |, 
pentru ca să fie întru vecnica pomenire noauă şi tut[ujror 

neamului nostru; care sai zidit din temelie de mine, jupă- 

neasa Ancujţa, Oniceasla ?i, ce mă tragu din neamul dumnea- 

loru boerilor Filipeşti, şi de prea-iubitul miei fiti Ioan Cara- 

malău biv Vel Caminarlii], şi sai înfrumuseţatu după cum 

să 

înn 

vede, cu toate cele trebuintoase bisericeşti, în zilile prea- 

ălţatului nostru Domnu lo Alecsandru Ipsilanță Voevod 
Şi cu blagosloveniia Preasfinţii Sale părintelui episcopu Bu- 
zăul Cozma, la, leat 1780, la luna, lui Septemvrie (1 (9%, la 
anul de la Zidirea Lumii 7290 [1781]. 

2 „Pe Cazaniile 1142: | 726. 
„„„ De la sfănta biserică de la Magurelele dumnealui 

loniţă Caramanlău biv Velă Caminar. [Rugăminte de o păstra
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către] dascăli şi grămătici, boeri, sluşbaşi. [Scrie] Voicu Că- 

pit[anul] de Siimeni otă mah[alaua] Sloboziia domnească, după 

podul lui Șărban-Vodă, în Broşteni, vnuciă popii Nanu ot ma- 

h[alaua] Popa Nani, la leată 1793, Aplrilie] 8 dni. 

3. Molituenic de Braşov, al fraţilor Boghici. 

VII. Biserica din Mehedinţa saii Podenii-Noi (Prahova). 

727. 1. Pe stîlpi, la intrare: 

Căţi citiţi şi intraţi în templu să vă închinaţi, 

Vă rugaţi, vă umiliţi şi pre ctitori pomeniţi, 

Pildii lor fiţi toți părtaşi; 

Zidiţi Domnului lăcaș, 

Dacă vreţi -să moşteniţi 
Binele ce toți doriţi. 

1861, Aprilie] 25. 

728. 2. Pe dosul păretelui de intrare: 

Acest locaş dumnezeescu), ce să prăznuește hramul s. ie- 

rarh Nicolae, la anul 1821 sai înființat de răposaji Mariş și 

Domnica; fiind în proastă stare, saii preinnoil precum să 

iasă, [de] Steriadis cu Păunica, consoarta dsale (sic/)... [1861]. 

XVIII. Schitul Vărbila. 

729. 1. Pe vechea piatră a pisaniei (astăzi pusă la scări): 

Gu Ypam cTo... NEAE (npucTe?) BUă CBTEOpH ASnath Ăpare- 

mup Beaikii Enarapi Hi KSnanh Owata Ban, Me. cun. AL AH., E AET 

smn. H wSnanh Bagau BTOpt BHCPHIaph. | 

Adecă: 

- Acest hram ale sfintei Precistei Născătoare de Dumnezei 

l-a făcut dumnealui Dragomir Marele-Spătarii şi dumnealui 

Toma Ban, în luna lui Septemvrie 14 zile, anul 7048 [1539]. 

Şi dumnealui Cara€, al doilea Visterii.  
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la 24 April 1538, tot supt Radu Paisie, Spătariii era Stroe 

(Ştefuleseu, în Buletinul societăţii geografice, XXVII, p. 151). 
Dragomir al nostru nu trebuie confundat cu Drăghici. El e un 

fost Spătarii al viteazului Radu de la Afumaţi. V. Studii și do- 
cumente, VI, p. 594. A servit şi pe Vlad-Vodă cel din 1530-2, ba 

chiar pe Vladislav (v. Bogdan, Relaţiile, pp. 167, 178, 181). Cel 

de-al doilea nu e cunoscut. El apare ca Ban. Soţia lui Toma 
pribegiă în Ardeal la 1545 (Quellen der Stadt Kronstadt, III, p. 
266). Caragiu, al cărui nume e luat din turcește (ca şi Hawmza- 

Amza, Paşait şi cîteva altele), nu se întîmpină aiurea. Fiind boier 

de a doua treaptă, i s'a făcut loc numai la sfirşitul pisaniei. 

2. Pe alta: 

Bu mere nouuun irSatetih AÎHACHHE A IpMOnAg Gakă cu Ypăatb. 

îWacrepn Grenan cwTROpn. 

Adecă: 

Pe locul de închinare egumenul Andonie şi ieromonahul Sava 

„a făcut acest hram. Maistrul Ștefan a lucrat. 

3. Pe altă frintură de piatră la scări: 

Cu ajutoru lu D[ujm(nejzeii sai făcută acestea, [ziduri în 

zilele prea-înnălţatului Domnului no[stru Jonă Gherghe Ca- 
rageă Voevod, fiind episcop de Buzăii] preosfinţitu nosltru 

părinte Costandie], şi sai făcută acast|e]ziduri...ve, şi zidurile 

curțiii aşa cum. se văd ajcumi priln) osărdila] şi sir[guinţa 

părinjtelui egumen Paisie... o ajnonea (sic), cu ajutor.... 

măritului Marcineanu [= egumenului de Mărgineni]. . . lo 

.... Mihai, Draghia. Hristos... . | | 

4. Pe chilii, data de 1804. 

5. Pe umplutura pridvorului, cu duet turcesc: 

Ap[rilie] 24. 

-6. De-asupra uşii de intrare: 

Cu vrerea Tat[ă]lui şi cu ajutoru Sf[ănți[ului] Dlujh s'a ridi- 

catu acesta, sfțăntii lăcaş după strlijcarea cutremurlului], leat 

730. 

731, 

732, 

733,
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1803, şi s'a isprăvit leat 1805, Mai 20, cu cheltuiala Silinţliei] 

Sale pări[njtlellui egumen Paisie erţojm[onajh Sinait, de la 

Eanaca (sic), şi ati zidit-o şi zugrăvit, şi o împodobit-o cum 

să vede, şi pre afară, curtea, cu zid, cu portă, cu case, în 

zilile D[ojmnului lo Costandini Alfe]x[an]d[ru) Ipsilantă V[oe - 

v[oJd, episcop find Costandie Buzeului; şi prăznăeşte hramul 

Sfiint[ei] Născătoari de D[umn(ejzle]ă, Ad[o]r[mirea). M[aJrilei]: 

Si oreinje] cu ce sajr]i milostivi, D[ujmnlejzeă să le pri- 

mească. Amini. 

1. Pe dosul păretelui: 

Întărirea, celorii ce nădăjduescă spre tine, Doamne, întă- 

reşte biserica ta, care o ai căştigat-o cu scumiăpă săniigele 

tăi; 1805, Mai 25. 

3. Pe uşă: 

Călină Costandinu Loglolfătii. 

9. Pe un mormînt în pronaos, la stînga: 

Ipheragn ca pas 6Xia x8nant Granua Beaukh BeTitap ones 

yRavnur(a ero) kua, Bacapat AanwTh BE... Te ..; np..."& Iw PaAS 

RoERoAa... CPA... ; BEUHA PO NAMAET; Bh aEr[o) aur, mia w. a Ann. 

„Adecă: 

A răposat robul lui Dumnezeă dumnealui Stanciul Marele- 

Vistier pentru că îl prinseră... cînd Basarab Laiotă...; in zilele 

lui lo Radu Voevod...; veșnica lui pomenire; în anul 7053 

1544), luna lui Octomvrie 1 zi. 

Stanciul a fost deci unul din ajutătorii lui Laiotă şi ai lui 

Stroe pribeagul. V. mai sus, .cap. Găiseni, pp. 48-50. 

10. Pe altul, lîngă acesta: 

Hpkeraan ca pasa Eta Snaunua Kaln]a, Beauka — [alb], nice 

Med —, AH —, EARP 13 —. 

Adecă:
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„A răposat roaba lui Dumnezei jupăneasa Ca[pllea Marea— ; 

sa scris în luna —, în — zile, anul 7000 —. 

Caplea, văduva lui Dragomir, etitorul, se întîmpină la Braşov 

în 1545, iar la 1546 în ţară. (Quellen der Stadt Kronstadt, Il, 

pp. 212, 349). 

Piatra a fost lucrată, Caplea fiind în viaţă. De aceia s'aii lăsat 
în alb datele şi titlul, pe care, apoi, nu le-a mai întregit nimeni. 

11. La chipusile ctitorilor: 

"0 eevesraros Bâpwxos Yravihac Puntaxavoc, 

"O zavoowraros fipobyevos xp Ilatatoc, Gous Exrtoey xai Etopd= 

paz ri Exxhnoiav wi. m mEpă metyos uovosrmplov os paiverat, 24 

Tă Vu Ba pstov. 

“Hpobpevos Maprte[vaviov...). 

"1 “PaBovă Kahobrepoc. 

|= Prea-nobilul Vornic Stănilă. (cet.: Stanciul) Filipescul. 

Prea-cuviosul egumen domnul Paisie, care a clădit şi a 

zugrăvit biserica, şi zidul din jurul mănăstirii, cum se vede, 

şi clopotniţa. 

Ilsgumenul de Mărgineni. 
lo Radul Călugărul [= Paisie). 

12, Cazaniile de la 1742. o 
13. Molituenie de Bucureşti, 1794. 

14. Octoih şi Mineie de Buda. :: 

XIX. Biserica din Urlaţi. 

1. Anthologhion de Iaşi, 1806. Dăruit la 1840. 

Psaltire de Bucureşti, 1820. 

3. Molitvenic de Bază, 1833, 

I
I
 

să
 Ceasoslov de "Braşov, 1835. 

738, 

639,
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XX. Biserica din Bucov. 

1. De-asupra uşii de intrare: 

Aastă sflănjtă şi a[ujmnezeiască biserică unde să prăz- 

nueşte hramulă Naşterea Sflăjntului foani Botezătoră și a 

Sffijntiei] Troiţa, şi fiindă din veehime zidită din temelie de 

cei mai nainte ctitori întru fericita unchii miei d|ujmnealui 

Costandinii Mărgineanulă Filipescu Veli Postelnecă şi de 

dumnealui Mateiă Tilipescu Velă Agă, de la leată 1679, 

iară la 1802, Octomvrie 14, din pricina intănplări ce sai 

făcutii, a marelui cutremurii, cu totuli s'aii stricati, şi, 

ca să nu să piarză atastă pomenire a neamului mieii şi a 

mea, ca de acumă înnainte să să pomenească în veci, din 

temelie mamă apucatii cu toată osărdiia şi amii prefăcut-o, 

înfrumuseţăndu-se după cumii să vede, ca să fie spre pome- 

nirea; şi spăseniia, neamului miei; ctitori, eii, Costandină Fi- 

lipescu, Marele-Vistierii, în zilele pria-innălţatului D[ojmnulu 

nostru lo Costandinii Alecsandru Ipsilantu Voevodi, an de 

la H[risto]s 1804 (2), Septemvrie 12. 

Constantin Filipescu, vechiul ctitor, n'a fost niciodată Postelnic- 

Mare, ci a murit Căpitan: titlul cellalt vine dintr'o confusie cu 

Postelnicul Constantin Cantacuzino cel vechii. a căruia a fost 

poate dintru început moșia. În adevăr, mama lui Constantin era 

o Cantacuzină, fiică a lui Constantin aceluia, Marica. Fih pescu 

Căpitanul avea, şi vii în dealul Scăienilor lîngă Bucov (v. prefata. 

la ediția mea din ('ronica lui Constantin Căpitanul, p. xi). Pentru 

felul cum Filipeştii s'a aşezat aici după Iani Spătariul şi Ilinca, 

v. ibid. p. v. Matei, fratele cronicarului, a fost în adevăr Agă. 

pănă pe la :1690, cînd a luat Stolnicia cea mare (îbid., p. Xv). 

Constantin singur a făcut şi biserica, din Măteştii Buzăului. 

Pentru noul ctitor Constantin Filipescu, Vistierul v. sbid., p. 

XXXII ŞI urm. i 

2. Nu se mai vede alt chip de ctitor decît al reparatorului, 

Procopie Filitis, pe mormîntul, din cimitir, al căruia se spune că 

Sa născut „în Turcia“ la 1782, murind în 1868, şi că a reparat 

şi biserica de la Pleaşa. 
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3. În biserică, două morminte, unul vechii şi şters cu totul, cel- 
lalt al unui Filitis. 

4. Pe o icoană îmbrăcată cu argint: 

Dumitrache Cornelie; 1815, Deche[m|vrie ăntăii. 

5. Pe potir: 

Mwnoăr, Kopre, za râv râv (Sic) ramewâv o0v Bobhuwv Ilivov, 

”Avwns, Nmxohzov, Suapărăas, Kovsravrivov, Zoirtae, T'prrropiov, "Exa- 

repivns, ră Pruzesnov]: 1784, B[ov]xovp[e]sri[p]. [= Adă-ţi aminte, 

Doamne, şi de smeriţii robii tăi Pană, Ana, Nicolae, Sma- 

ragda, Constantin, Zoiţa, Grigorie, Ecaterina, Filipeştii; 1784, 

Bucureşti.] 

Tot aşa pe disc. 

Deci întîlnim pe al doilea ctitor, Pană, fiul lui Grigore, fii al 

Căpitanului și pe soţia acestuia, Aniţa Cimpineanu. De aici se 

vede că această păreche boierească a avut pe Nicolae (Păharnicul), 

Constantin (viitorul ctitor al treilea) şi Grigore; Smaragda, Zoiţa 
şi Ecaterina, par a fi soțiile lor. 

6. Pe un mormiînt afară, la dreapta altarului: 

Suptu atasta piiatră odihnescu oasele răposaţilor Ghiorghie 

i soaţea, dumnealui Postelnecu, fecor Badeului Postelnecu; Oc- 

to[m)vrie 21, 1797. 

7. Pe o icoană zugrăvită pe fond de aur, între altele: 

„„„Repiowţe wat Tăv mnotăy zotpâva abftvrv ahmyârarov mons 

Oyxpophoyias, zv Rovoravrivov. ... | = Mintuieşte şi pe credin- 

ciosul păstor, prea-seninatul Domn a toată Ungrovlahia, pe 

Constantin]. 

După stilul inscripţiei şi al literelor, pare să: fie Brîncoveanu 

însuși. 

8. Pe o Evanghelie din 1682: 

Acastă sflăjntă Ev[anjghlellie o ai dăruită Măriia Sa Io 

Şărbanu Voevod de pomeaană sflijntii bisearici din Măgu- 

reani, hramulă Si[injta Troiță ; ispravnică Badea Logfojițătiă]. 

8136. Vol. XV. 4 

74, 

742, 

743. 

744. 

745,
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„Să să ştie că atastă sfăntă levanghelie o "i legatii acumu 

a dolilijea] oră rob[ulii] lui Dumnezeu Tudori; dati bani 

direpţi ai lui: 40. | | 

Iem[k]un ran : Tudori, Chia, va [= fii), Tudorii, Nega, uaa. 

9. Pe legătura vechii Evanghelii: 

Acastă sflăjntă Ev(an]ehfellie saă ferecată de robu lui 

D|ujmn[ejzei Pană Filipesculti Velă Dvor(nici], leat 1783, 

Ghen[arie) 11. | Ia 

10. Pe o: Evanghehe greco-romănească din 1693: 

Acastă svăntă Evanghelie iaste dată de dumnealui Costan- 

din Căpitanulu Filipescu la svănta pisărică otii Bucovi, ca 

să fie dumnealui de pomenire. 

Acastă sfăntă Evanghelie iaste legată de robu lui Dumne- 

zeu... v. Vistlieriti), la. let 1760. 

__M. Pe un. Triodion de Rimnie, Î13l: 

Acastă sfăntă şi d[u|mnezeiască, carte, numele ei iaste Tri-. 

odionti, este a sfintei biserici Bucoviă,. şi, fiindii multă vreme 

supt purtarea. de grijă şi supt păstrarea mea, robu lui D[ulm- 

nezeii celă: ce mai josii mă voii iscăli cu măna mea dă ță- 

rănă, mă rogi şi Sfinţilor Voastre părinţilorii preoţi ai cestui 

sfintii lăcaşă ca, oricăţi vă veţi intămpla, slujitori sfăntului 

jărtfelniciă, mă pomeniţi ca să să -milostivească celti blăndu 

stăpinulă miei Hristo] să erte mulţimea păcatelorii mele. 

Şi, cănd amiă scris aici, era llealt 805, Noemvrie] 28, 

în zilele prea-înnălțatului nostru Domni lo Costandint 

Alexandru. Ipsilanti V[oe]v[o]d. Dimitrache Cor[neliej, bivi 

v[tori] Vistlieriu].: 

să, să stie de cănd sai legati acesti Triodii de rob[ul] 

lui Dumnezăii Oancea, deconiă, şi robi preoţiilor de la Bu- 

coviă. Fev[ruarie] 9, 179%. 

Prin îndemnarea preotului Călinii sai legată acestii Triod; 

Fev[ruarie] 9, '96.
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Acastă carte ce să chiamă Triodioniă, l-aă cumpărată. - 

Pomelnică dumnealui bivă v[tori] Vist[ieriă] Dimitrache 

Cornilie, epistatu Bucovului şi ostenitoriulii sfintei biserici 

după marele cutremură, care 's'aii făcută la, leat 802, Oc- | 

tlom)v[rie] 14. 

Vii: Dimitrache, Zamfira, Grigorie, Ilinca, Barbu, Mariia, 

linca, Barbu, Mariia, Costandini, Aretiia. Morți: Ilie, Nicu- 

lae, etc. | 

Şi însemnare de la un „condicarii otii sudii Saaci“. 

12. Pe un Mineii de Rîmnic (Februar): 

Dintw” ale sfți)ntei biserici iaste şi acestă Mineii a lunii lui. 

Fevruarie, care sai datii de dum[neallui jupanii Pană Fili- 

pescu Vel Vor[nile, ctitorului bisericii, pentru a dumisale po- 

menire, fiind eă preoti la acastă sflăjntă biserică; 1719, 

Dech[emvrie] 20 dân[i]. Pop(a] Stefani. 

Însemnări din 1833. 

13. Pe cel de Novembre: 

Dintr ale sfintei bisearici a, Bucovului iaste şi acestii Mi- 

neiii alti lunii lui Noemvrie, datii de dum[neajlui jupanti Pană 

Filipescu, ctitorul bisericii, pentru a dumisale pomenire, 

fiind ei preotii aici; Dech[emvrie] 10 d[ni]. Popa Stefani otu 

Bucovii; 1779. 

14.: Pe cel din Octombre: 

„„Ci inimile pravoslavnicilorii ceale neinvățate luminază 

a lăuda cu evlavie pre toţi sfinţii căţi să pomenescii înu cele 

12 Minee, fieştecare cu slujba Ja unii lucru minunată şi mai 

vărtosti pomenită; ca atasta s'au aprinsu şi inima dum[nea- 

lui jupană Pană Filipescu Vel Vorlnijc, ctitororiă (sic) bisearecii 

otii Bucovii, la care mamii aflati eă slujindi, întru care 

m'amiă şi hirotonită, la anii de la Hristo] 1724, şi toti aici 

ami slujitii nestrămutatii pănă la anii 1779, Dechlemvrie] 20 

749, 

750. 

751.
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dn[i), la care ai luminatii dumnealui atastă sflăjntă bisearică, 

cu dăruirea acestorii 12 Minee, cu cheltuiala dumisale, pentru 

a dumisale pomenire. Pentru care întru H(risto]s să veniţi, 

fraţi carii în urma me veţi fi slujitori la atastă sfțăjntă, bi- 

searică, la sfțăjntă proscomidie nu vă leneviţi a pomeni cins- 

tite numele ce vă arătii: Pană, Aniţa, Neculae, Zmaragda, 

Ecaterina, Costandin, Zoiţa, cu toti neamult. 

Rugăndu-vă şi pentru mine, multii-păcătosult Ştefanii ierei, 

Sora, prez[vitera];, 1779, Dech[emvrie) 2 dnli]. 

Fost-ami şi ei slujătoră sfinti bisărici Bucovului multă, 

vreme; de[că la 1817, Iulie 2, amii venită aici, la d[ujmnea- 

lori boerii Costandini Filipescu Vistieru, fiindu dumnealoriă 

făcuţi surgumu de Carageă Voivodă, şi atunci i sati întăm- 

platii, în mergerea, pă la. surgum, de sai înbolnăvit, şi aăă 

mersu pănă la Gherghiţă, şi ati şăzută zile 6, şi iară au pur- 

cesti pănă la Colintina, şaii şăzut zile 3, şi,. mergăndu cu 

halaiti în casele d[u|mnealui, sat aşăzatii la zăcere, şi pănă 

Ja şasă zile sai pristăvită în D[ojmnul, 'şi la petrecerea la, 

gropă mare jale şi tănguire şi halaiă ca la uni Domnu; Scri- 

indu-să cu mănă de ţărănă: măna va putrezi, iară slova va 

rămănea. Popa Neagu otă Bucovi; 1817, iunie 2. 

Să să ştie de căndii şa inceputii răzmiriţa de a să bate 

Muscali cu Turcii; Avglust] 17 dni, 4187. Popa Nathanaili. 

Note de la „Dumitrache Cornilie biv vtlori] Vist|ieriti]“. 

Însemnare că la 1814 erai preoți Mănăilă şi Gheorghie, „amîn- 

doi bătrăni cinstiți duhovnici“, de la „preotii micii şi staricit (sic), 

acovi Costandinoviei“. 

Altă însemnare, din 1833, de la loan Finţescu. 

15. Pe cel de Iunie, însemnare că e dat de Pană Filipescu la 

20 Oetombre 11780. 

16. Pe cel de Oetombre, data de l-iti Septembre 1787 (?). 

17. Pe cel de Mai, notă a lui „lacovii dascălii sfinti biserici 

Bucovii“, preoți fiind Stati şi Gheorghie.
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Altă notă, din 1802, de la alt dascăl, care numește biserica, ast- 

fel: „biserica, dumnealui Marelui-[V istieriii] Cost[anjd[in] Filipescu“. 

Face o însemnare şi „Stefani: grămătici denii Bucovii“, care 

iscăleşte „dascălii“. 

18. Pe cel de anuar: 

Aici ami însemnată de căndu sai făcuti răzmiriţăle în 

'Țara-Rumănească, care n'ati mai fostu de căndu lu[mea] as- 

fel de tămplare, şi multă vărsare de sănge Sai făcut în 

Bucureşti, la tăerea binbaşei] Savi. .. ., 1821, Avgust 3. 

Aicea ami însemnată de cănd sai întămplată moartea 

d[ujm[nlei cocoani Zoiţi, a dumi'neajlui Slugerului Gheorghiţă, 

aflăndu-să atunci sameșii ali judeţului; sai pristăvită către 

Domnulă inti luna lui Dechemvrie în zece zile . ..; 1807. 

Notă din 1818 de la „Draganii dasealii“. „Leatii 1817 ami în- 

semnată de căndi amii veniti aici, la biserică.“ 

La 1833 vine dascăl Nicolae, cu 200 de lei pe an, chemat „de 

dumnealorii boeri din politia Bucovii... Dară, de nu-mi vorii da, 

şi dumnealorii să fie supt blestem, şi eu.“ 

Însemnări ale unui cleric, diaconit la 1784, 20 Iulie, „la Sfeti 

Spiridonii cel Noii“, de „părintele arhiepiscopii Timotheiii dela 

Sărindar“. Apbi altele, cînd „ai îngrecat diaconeasa“, cînd, la 

1185, 6 Decembre, s'a făcut preot, tot de acelaşi arhierei, şi acolo 

la Sf. Spiridon, cînd i s'a îngropat un fii „la biserica otii Bu- 

covele .. ., fiindii maică-sa bolnavă pănă la moarte“. 

M'amii dusii cu preoteasa la Bucureşti, ca să-i facu haine 

frumoase, şi, mergăndu pă drumă, s'aii bolnăvită, şi, ajun- 

gănăii la. Bucureşti, ai zăcut 11 zile, şi ai muritii Fevrlu- 

arie] 17, în zi Sămbătă, pă la chindie, în casă la jupănii Ne- 

colae Ciubuciu, şi o ami îngropatii la biserica dela Gorgani, 

lăngă oltariii, de spre amiază zi, în zi Duminecă, Fevrluarie| 

17. lar la leatii 1790, Septţemv)rlie) 15, m'aiă chematii Prea- 

sfiinţia, Sa] părintele Dosithie, episcopii Buzăului, la Buzăi, şi 

m'aii făcută potropopă la. plasa Podlu)rţi], în loculii potropo- 

pului Angheliă. Iaru la, leatii 11791, Fevr|uarie] 6, ai răposati 

792, 

753.
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Elena, copila, fiindă ei foarte bolnavă de lăngoare, pănă. la 

asul morţii, şi namiă ştiută căndă aii muriti, nici căndi 

ai îngropat; tocma, 'la 2 săpiitămăni după ce m'amă mai 

arădicată, ami priceputii că aiă lipsită copila dinii casă, şi 

atuncea m'ami bolnăvitii şi mai răi, şi mulţi bani ami chel- 

tuită cu doftori; şi ai îngropat-o la sfănta biserică otii Bu- 

coviă, lăngă zidulă, în dreptul ferestri, de spre amiiază-zi. 

19. Pe cel de Decembre: 

Leată 1821, Martie 9, ai venită Arvaţi în Țara-Rumă- 

nească, cu Ipsilantii cu Moldovenii, şi Tudori de la Oltu cu 

Olteni, şi binbaşa Sava cu Arnăuţii dină Bucureşti şi Căpi- 

tani Iordache cu Ghenghea (sic) din București, cu Arnăuţi, 

de aii jăfuitu Țara-Rumănească şi boieri; care n'a mai fostu 

dă căndu pămănti, nici no. mai fi; şi cine vo (sic) mai rămă- 

nea după vremi, voră pomeni cătii voru trăi. . . 

Popa Neagu otă Bucovi. 

20. Anthologhiu de Rîmnic. 

21. Penticostariii de București, 1800. 

22. Catavasierii de Sibiiii, 1803. 

23. Bvanghelie de Sibiii, 1806. 

24. Pe un Apostol de București. 1820, însemnare că sa dăruit, 

împreună cu Liturghia, Psaltirea, Molitfelnicul,, la „sfănta biserică 

- din Bucovi“, de Gheorghe Valescu Clucer de Arie (12 Octombre 

1829). 

25. Liturghii de Bucureşti, 1823. 

26. Liturghii de Sibiiă, 1827. 

27. Triodion de Neamţ, 1833. 
28. Liturghii de Buzăii, 1835. 

29. Apostol de Buzăii, 1836.. 

:30. Evanghelke de Buzăiă, 1831.
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XXI. Biserica din Filipeştii-de-tîrg. 

1. Pe o piatră, aşezată astăzi în pridvor: 

Atastă sfănt[ă] şi dumneziască besearică ziditu-se-ai și 

se "i rădicat den temelia ei intru cinstea şi lauda hramului 

al Uspeniei blogorodilțefi] în zilele [lui] lo Matei BaslaJraba 

Voevod, de robii lui Dumnezeii jupanti Costandin Catacozino 

Vel Postlelnic) şi a lui jupăneas[ă] Elena, i jupan Dumitraşco 

Vel Stol[nic) şi a lui jupță)nesță] Voica, îi Pană Loglofătii] i 

juplă]nes[a] lui, Preda; J[eajt 7150 (4641-2). 

Dumitrașco Filipescu și Voica, soția luă, tovarășii .de ctitorie 

ai Postelnicului Constantin Cantacuzino, care e, de sigur, elăditorul 

măreţelor case ce se văd în ruine pe malul Prahovei, sînt bine 

cunoscuți (v. prefața la ediţia mea a Cronicei lui Constantin Căpi- 

tanul, p. v şi urm.). Pană era fiul lui Dumitraşco şi soţia lui, Preda, 

o fiică a „jupănesei Ancăi ot Văleani“. Mai tărziti numai, Can- 

tacuzinii se încuseriră cu Filipeştii, vecini de moșie, prin acea că- 

sătorie dintre Pană acesta şi Marica lui Costantin Postelnicul, că- 

sătorie din care sa născut Constantin Căpitanul cronicarul. 

2. Pe disc: 

"Aptpona 705 Ăp- Bop|vixov] “Paăoxivoo Sharrwivov 7, Exhmsiq 

zod Pomnesriov, tis Ipăgofas' 1798 [= Dar al dumisale Vorni- 

cului Răducanu Slătineanu către biserica Filipeştilor Praho- 

vei; 1198]. 

3. Pe o tipsie: 

To mapăv medie "we îm ttdovy rob dpyowos Merâhov-B opvixov 

“Paodhov Shazâvăb 8dy Tod ROTIjpOb, Brabp0d Ai ebarpedio v" ațu, 

1790, Noepfpiov o, ai 260%, zapă rob abrob 1ij &v biunesriy 1 

Ipăyofas sia Era [= Această tipsie s'a făcut cu cheltuiala, 

dumisale Marelui-Vornic Radu Slătineanu împreună cu po- 

tirul, crucea şi Evanghelia: 179, Noiemvrie 1; şi sa dat de 

el sfintei biserici din Filipeştii Prahovei]. 

4. Pe potir și pe steluța lui: 

755. 

756. 

757 

758.



759. 

760. 

761. 
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Mynaijrt, K[ăprs, rod Sobhov .cov “Padavuâvov, Bray EXG= îv Gaorheia 

ov: 1785, Xenr(epfpiov] 1. [== Adă-ţi aminte, Doamne, de robul 

tăi Răducanu, cînd vei veni întru Împărăţia ta; 1785, Sep- 
temvrie 1]. 

Pentru Răducanu, care se coboria din Cantacuzini, v. Gen. Can- 
tacuzinilor, p. 321; ef. Negoţul și meșteșugurile, pp. 189-90. 

5. Pe dise: 

1785, Mai 10. C. F. [== Constantin Filipescu?), Mh. Ii. 

[= Mihai Filipescu?], Ion F. [= Ion Filipescu ?]. 

6. Pe Pvanghelă greco-romănească din Snagov: 

Acastă sfăntă Evanghelie sai inpodobit după cumiă să 

vede de dum[neallui Răd(ujcan Slătineaan Veli Clucferă], 

în zile[le] prea-innălțatului Dom[nujlui nostru Ionii Neculae 

Petru Mavroghene Voivodi şi prea-sfinţitului și iubitoră de 

Dum(nejzei Mitropolitii chiriu chiră Cozma, şi sati dată la 

sfănta, biserică la. Fili[peşti] de sudă Pra[ho)vi; decii fiind şi 

eu ost|enlitorii pănă s'a isprăvită (de) robulă lui Dum(nejzei 

Dumitrache Ciocan polc[o)v[nic]; 1788, Ghen[ajrie 9. 

Acastă sfăntă Evanghielie dată şi închinată iaste de dum- 

nealui jupană Costandină Cantacuzino, bivi V[e]l Stol[nicu], 

sfintei bisearici denu Filipeşiii-de-Praova; 7214 [1706], Mai 

12 dini]. 

Mai 31 ani. Miercuri, la 3 p' cas de zi, arii fi fosti, sau 

cutremurati pămăntulă; precumii alte lăcașuri sai dără- 

matu, ci şi zidulă bisearicii Filipeştilorii s'aii dezgrădită; ci 

măna care ai scrisă va putrezi, iară slovele va rămănea 

în veaci; vleat 7246 [1748]. 

7. Pe Mineiul de Rîmnie, pe Iulie: 

Acest Minei a luni lui Iulie este al sfintei biserici de la, Fi- 

lipești din Prah[o]v[a], dati la sfănta biserică de dum([neajlui 

Radu Slătineanu biv Velă Clucfe)rțiti], carele moşie şi bise- 

rică este a dum[nea]lui de clironomie, rămasă de la strămoşul 
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său Costandinii Cantacozino bivi Veli Stolnije[ă], fiului ră- 

posatului Costandini Cantacozino Vel Postlelnijc, ginerele 

răposatului Şerban Basarab V[oejv[o]d, dată zăstre răposatei 

strămoşei sale, Domniţăi Eleni; care s'aii dati [de] dum(nea]- 

lui întru pomenire şi pentru slujbe sfținltei biserici. 

8. Psaltire de laşi, 1835. 

9. Chiriacodromion de Buzău, 1839. 

Parachsul. 

Pe o Evanghelie greco-romănească de Snagov, pecetea ir. 4a., 

cu doi lei (a lui Constantin Căpitanul Filipescu), 

Apoi: 

La, l[ea]t 1810, Oct[om)v|rie] 25. 

Acastă sflă)ntă şi dumnezeiască Evanghelie grecească şi 

rămănească, este cumpărată şi legată cu arginti şi suflată 

cu aurii de dumnealui bivă Velii Log[olfătii Costandinu Fili- 

pescu, şi ai dat-o sfinti biserici Paraclisă dinti casele dum- 

nealui otii Filipești-de-tărgu, din sudă Prahova, care moşie 

Şi biserică este dumnealui de clironomie dela neamul şi 

părinţii dum(neajlui. . . . 

XXII. Biserica din Călinești (Prahova). 

]. De-asupra uşii de intrare: 

Acastă, cinstită dumnezeiască caslă| ziditu-s'aii prea hramul 

al Uspenii b[oJe|orodilţeți] an Ann lo Mateiii Voevod. Iloavkuu 

ru [= pomeneşte, Doamne): Tanasie, Tudora, Coce, Iorga 

[scris: prora] Vel Spătarii, Catrina x*Snannu, re [jupăneasa lui]... 

ar ştira (?) Vasilachi ispravnicul, msța Mai dni 25, vleat 

7154 [1636]. 

2. În cimitir: 

Elisaveta Cantacozino, născută la 15 Aprilie 1858 şi înce- 

tată, din viaţă la 25 Fevruarie, anul 1859. 

762, 

763 

764. 
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- XXIII. Schitul Crasna (Prahova). 

765. 1. Peo eruce: u 

| Această sfțănjtlă] cruce s'aii: făcut.de părintele . . .; anul 

| 1834. 
| 
i 766. 2. Pe un potir: 

Danea, Joița, Dimitrie, Moise, Apost(o]l, Gheorghe, Neclue, 

] Casandra, Noma, Neculae; 1829. 

767. 3. Pe o-tavă de lemn: 

1849. Mare este numele Sfinti Troiţe. 

4, Icoană din 1856. 

5. Panihid de Bucureşti, 1809. 

6. Tipic din 1811. 

7. Pe un Octoih de Neamţ, 1816: 

768. Acastă sfăntă carte ce se chiiamă Pavicernecă sa dăruit 

şi , [la] sfțăjnti schit Izvoranulă otii Crasna, de mine, păcătosuli 

Sillivestruli ce am fost întîi natalnec acestui sflăntii schitii... 

| "4829, Dechlemvrie) 6. Silivestrulti ieromonahi, nazalneculii 

acestui sfă]nti schit. 

| 8. Orologhion din 1825. 

| 9. Mineiă, de Buzăit, 1836. 

  

XXIV. Drajna-de-jos (Prahova). 

A. Biserica satului. 

i 769. 1. Pe o zugrăveală în pridvor: 

Patimile Domnului nostru H|ristols; dedicla ajtă pe sama 

sfjintei biserici de Carl N. -Colson; a|nul] 1847. 
    

2. Aceiaşi însemnare pe alta, care înfăţișază pe - „Isus Hristos 
în. grădina Măslinilor“. 

3. leoană din 1815. 
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4. Piatră de mormînt, cu inscripţie. 

5. Ceasoslov din 17—. - 

6. Pe o Cazanie din 1168: 

Și am scrise, Ene dascălu, atastă sfintă carte ce se chemă 

Cazanie, este a lui Gavril log[ofălt otă Ogretinii, zestrie de la . 

popa lont otii Suran[i], care arată [= aii dată] la letă 1786, 

la, luna lui Fev|ruarie] 10, cindii ai mersti pe cale că mare 

[o copie spune: «premare»), în zilile pre-luminatulu şi pre- 

inălţatului Domni lo Mihaii Suţului Voevod, ca să-lii pome- 

nesc[ă) pe elă şi pe totii nemu lui; erei loni, prezvitlera] 

Maria; iar măna carele ami scrisă va să putrezesca, iar 

ce-i scriși, va să se pomenescă, ipro€. Și amu scrisu eu, 

logofetu Gavrilă, zetu popa lonă, sinu popa Mihaiu; 1787. 

Şi acastă Cazanie sau pusu zălogii de Savulă sinu popa 

lonu otu Surani in tlajiferi) 40, adecă patruzeci, la preotu 

popa A[n]ehelu de ia Drajna-de-josii, de la (?) 7314 [1806], 

Fev[rloarie 10. La, atastă sfțănjtlă] carte ce se cheamă Caza- 

nie amu datu ei, popa Anghelu, tal[eri] 30, adecă treizeci... 

7: Anthologhiu de Rîmnie. | 

8. Octoih Mare de Rîmnie. 

9. Pe o foaie de tidu, răzleaţă, a Cazaniei de Rîmnic, 1192: 

Să se ştie de cîndu ati venitu părintele moşu popa Dumitru 

aita, la satii otii Gura Drăjni, la leat 1797, lullie] 8. şi am 

scrisu ei, Stancu Logofătii otu satu Zărneşti. 

Și însemnare din 1805, de la un preot. 

10. Evanghelie din 1194. 

11. Pe un Priodion din 11798: 

Acestu stintu Triodu este cumpăratu dă dumnealui biviă 

Vel Dvornică Neculae Filipescu, întăia. Domnie a prea-in- 

nalțatului nostru Domnu Io Costandinii Angerliu Voevod, la 

leatii 1793, Fevr[uarie] 8, pentru sfțănta biserică ce s'ati fă- 

770. 

771. 

772.
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cutii la moşiia dumnealui Drajna, sudu Saaci; scris-am eu 

Răducanu postelnicel, sluga dumnealui boerului; şi cine va 

citi, să zică: Dumnezeu să-l erte. 

12. Penticostarii, de București, 1800. 

13. Liturghie de București, 1833, dăruită de arhiereul Ioanichie 
" de Btratonichia la 1837. 

B. Biserica Curţii. 

1. La intrare: 

Acest sfint templu sa'zidit în onorea unuia în Treime 

Dumnezei şi lauda cuviosului ei patron Alecsandru, cu toată 

cheltuiala de Dumnezeu zelosului proprietar Mare[le|-Logofăt 

Alexandru N. Filippescu, în anul 1844, MDCCCXLIV. 

2, Pe un mormânt: 

Aici se odihnescu Alecsandru N. Philippescu, încetat din viaţa 

la 18 Decembrie 1856, şi fiica sa, Maria, încetată din viaţa la 

10 August 1878. 

3. Chipuri novă ale lui Pană, Nicolae şi Alexandru Filipescu. 

4. Pe un arc de triumf: 

Drumu [la proprietate). 1851. Alexandru N. Filippescu. 

XXV. Biserica din Drajna-de-sus. 

1. Pe Liturghii de Bucureşti, 1780, această lămurire de cripto- 
gramă: 

RHUSBEAFrEAĂ 

4AETAc3sHe 

UNOĂHAMARI 

ÎKAAMunăonu 

wo yxâsrep 

persâ&yivbou. 
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2. Pe un Antologhion din Rimnie, 1786: 

Acustă sfăntă dumnezeiască . . . ctitoriloră chiră Rad|u] 

[Pinjtea otii Drajna-de-sus, şi ai ajutată şi dum(nealui] vă- 

tată Moisi i Iorga . . . otii Văleni, şi sai dati pe acesti Mi- 

neiă tal[eri] 24, și sai închinati la biserica . . . în hramu 

Sfinţilor Voivozi otii Drajna-de-susti, (ca să] fie pomeniţi în 

noă. Acasta. 1800, Ghen(arie) 21. 

Şi amu scrisii pop[a] Stantul, ce ami fostii preotii la sfăn[tul] 

jărtvelnică,cacei ce voru ceti mă vor pomeni, zicăndi : D[u)m- 

nezeii să-lu erte. Pop[a] Stantuli. 

3. Acathist de Sibiiu, 1792. 

4. Pe un Octoihii de Bucureşti, 1792: 

Acastă sfăntă carte sai luati cu cumpărătoarea de mine . 

Gheorghe Andrei Turnavitu, şi sai inchinati la sfănta bi- 

serică de la Drajna-de-susiă, ce iaste hramulă Sfinţii Voivozi, 

spre pomenirea nostră, şi sati trimisi pă Iliia Pantea de aice; 

„4799, Dech[e)mv[rie) 16; Bucureşti. 

Acastă sfăntă carte ce să chiiamă Oeloic, este închinată la, 

sfănta mănăstire ot Drajna-de-susi. Pisi Popa Stantuli, 

Maiii 6, 1800. Şi amu scrisii ei, popa Stantuli, aceste foi, 

fiind lipsă, ca cei ce voru ceti mă voră pomeni, zicăndi 

Dumnezeu să-lii iarte, 

5. Apostoli, de Rimnic, 1794. 

6. Pe un Molitoenic de Rimnic, 1793: 

Sudi Saac, plai Teleajinului. 

Să se ştie că acestii sfăntii şi dumnezeescii' Molitvelniciă 

iaste ali preotului popi Stanculi otii Drajna-de-sust, şi sai 

cumyăratii de Sfinţiia Sa în t[aji[eri]. 10, bani 40, şi altă ni- 

menea nu ai ajutati, fără numai prinu osteneala Sfinţii Sale, 

şi cine ar îndrăz(ni] a să face stăpănii pe dănsulii, să aibă 

a da seama, înnaintea dreptului judecătorii, la, a dooa venire. 

Acest[ea].. Și m'ai şi 'scălit, ca să să creză, 4801, Iunie 24. 

Popa Stantul otă Drajna. 

777. 

778. 

719.
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7. Pe o Evanghelie de Rimnie, 1794: 

Sud Saacii, plai Teleajnului. 

Acastă sfăntă și d[ujmnezeiască Ivinghelie sati cumpăratii 
prină osărdiia şi milostenie dumnealorii chirii Radu Păntea 

i Stoica, Bolănuli, şi sai dată pe dănsa t[alileri] 13 pfoll, 

și sai dati la stfănta biserică dinti Drajna-de-susi, adică la 

mănăstire, ce iaste hramu Sfinţiloră Voivozi Mihail şi Ga- 

vriilă, ca să fie aici pre aastă lume trecătoare pomeniţi, şi 

în cea viitoare în Raiui sălăşluiţi, cu sfinţi toţi dinpreună, să, 
le facemii voia, bună, amină. 

lar cine să va face moşneanii pre dănsa, sati o va fura, sau 

o va găsi înstreinată, şi nu o va dovedi, cela să aibă a da 

-seama înnaintea groznecului judeţ ală lui H(risto]s Dumne- 

zei, cănd va judeca, toată lumea: atuncea, saii să va slăvi, 

saii să va osăndi. Acasta. 1;99, Octlomvrie] 2. 
Şi au dati Stoica Bolenu t(ali[eri] 7 şi Radu Păntea t[aji[eri] 

6 plojl. Și ami scris ei, popa Stantuli otii Drajna. (În- 

cercare. grecească. ] 

8. Triod.de Blaj, 1800. 

„9. Pe un Chiriacodromiu de Bucureşti, 1801: 

Ion Barbu ami dati această carte la sfțănită mănăstire... 

Să se ştie că atastă sfăntă şi dumnezeiască carte ce să 

chiiamă Chiriacodromioni sai dăruitii de robul lui Dum- 

nezei Nicu Barbu la sfănta biserică de la Drajna-de-susi ce 

iaste hramul Sfinţiloră Voivozi, spre pomenirea în veci, amin. 

| Popa Stanculi: 

Și sai trimisă pe Iliia Păntea la mănăstirea lori; 1802, 

Maii 8. 

Leatii 1829, Noemvrie 18. 

În ştiinţă să fie, la leatu mai susă arătată, şi viindă şi Mus- 

cali în ţară, sati făcutu cutremuru, care multe biserici sau 

crăpat, care unele sati stricati; iare în vara atasta aii



R
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fostu şi tuma, şi multe întămplări .s'au făcută. Leatti 1838, 

Ianuarie 12.. | 

În ştiinţă să fii tuturor .lăcuitoriloră că în zilile prea-lu- 

minatului Domnu lonu Alicsandru Dimitrie Ghica Voivod şi 

în -zilile preasinţitului episcopii Chesare sai făcutii mare 

cutremuru, care sai stricati multe biserici, Marţ, seara. spre 

Mercuri. | Popa Ilie. 

„10. Bucoavnă pentru învăţătura pruncilori ; Sibiiă —. 

11. Pe un Orologhion de Braşov, 1806; 

Să să ştie că acestii dumnezeescii Ceaslovii iaste altă preo- 

tului: popa; Stantu otii Drajna-de-susii, şi ati datit pre dănsuli 

t[ajileri] 10, iară cine il va fura sai îl va —, sai să va 

face stăpăni pe dănsulu, să aibă a da seama innaintea drep- 

tului judecători. Acasta. 1812, Ghenare 16. 

Popa Stantul proistosi, duh[olyn[ic). 

12. Psaltire de Buzău, 1835. | 

a 3 

XVI. Biserică din Răzvadul-de-sus. 

(Comunicat de d. Virgil -Drăghiceanu.) 

1. La intrare: Se | 5 

“Intru numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sfintii și întru 

ajutorul prea-luminatului şi făcători de ciude hramul sfentei 

besereă şi al casei nostre, S[fe]ti Nicol[ale, arhipiscupu Mar- 

lecheschi [= al Miralichiei], în zilele dulcelui creştin de Dum- 

nezeii iubit Matei Băsărabi Voivod, cu vrearea lu Dumne- 

zeii Domnul Ţării-Rumăneşti, adecă eii robul lu Dumnezeă 

jupan Socol Vel Clucjeriă], i jupaniţa ego [= şi jupăneasa 
lui] Marula, fezorul lu Drăghi& Dvornicul, i jupănesei Irinei 

ot Cornlăjţeni, înpreună cu -fecori: miei, jupan C[ăjrste[a] 

Cluţleriă), jupaniţa ego Anghelina, i jupani Ianache Spă- 

t[ariă], i jupaniţa ego Anicuţa, i Irina, i Stanca, i Marula, i Cos- 

782, 

783.
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tandin, i Ventilă Florescul, i Tudora, i Elinca şi Tudosie în= 

ceput-am acestă sfăntă casă besereacă dumnezească, ce este 

hram S(feJti Nicolae, dentru team[ellie pănă la sfrăşătul ei, cu 

ajutorul m[ijlostivului Dumnezei, ca să n[e] fie de poman[ă] 

pentru sp[ăsenia sufletealor no[ajstre, şi ale plă]rinţilor noştri. 

Să ne fie de ajutor ai [=întrul:(În)părăţia Cerului şi al sfăn- 

tul[ui] jirtăvnic. Şi o'm început în luna lui Mai 1 zi, leat 7151 

(1643), şi o'm săvărşit în luna lu Agustu, în 25 Ann, leat 7152 

[= 1644). 

2. Afară, piatra de mormînt a „Ilinei (?) Clucereasa dumisale — , 

fata dumisale Radului“, moartă în 71—. 

3. În zid, piatra „jupăniţei Marula Clucereasa, a dumisale Socol 
biv Vel Clucer“, moartă la 17 Decembre —. 

XXVII. Crucea din Răzvadul-de-jos. 

(Idem.) 

Cu vreare[|a] Tatului şi cu ajutorul Fiiului şi cu săv[ă)rşire(a, 

D(ujhului Sfănti, acestă, cinsti[tă] şi de veiaţ[ă| aduc[ă toare 

cruce ridecatu-se-ai întru censtitul praznec S|feti Nicolae 

Milralechie[i] în zelil[e] creștinului Matei Basţarabii]- Vod[ă], 

şi la acastă sfăntă cruce truditu-sa şi sei ostenit de o au 

rădicat robul lui Dumnezei jupan C[ă)rstea Cluc[eriă), xSnannma 

ere [= jupăneasa lui] Ilina, n cnnogu a [= şi fiii lui] Elinca, 

fecorul ju—. 

XXVIII. Biserica din Nisipuri (Dîmboviţa). 

(Idem.) 

E clădită de Șerban Zallha)nagiu şi Marghioala Ruset, în 1828. 

_XXIX. Biserica din Lazuri (Dîmboviţa). 

(1dem.) 

E clădită de Scarlat Mihăilescu.
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XXX. Crucea din Lazuri (Diîmboviţa). 

(Idem.) 

Cu voia Tatfă]lui i cu ajutoriul „Fiului şi cu săvrăşirea Sflăn]- 
tului D[uhă ridicatu-saă azastă ciniistit[ă] crucțe) întru cinsti- 
([u]l hram al lui arhanghel Mihail, şi sa ridicat în zilele 
Duchii Voivoa, şi o" ridicat robul lui Dumnezei eă Mihul 
Loglofăt], i cu jupăniţa dumnealui Ana, ca să le fie lor şi 
plărinţilor lui de pomeană. | 

XXXI. Biserica din Racoviţă (Dîmboviţa). 

(1dem.) 

E făcută „la 1806, de Hagi lane Anastaseseu din temelie“. 

XX XII. Biserica din Hăbeni (Dîmboviţa). 

(Idem.) 

E începută «de familia Ghiculeştilor și mîntuită de Hagi Iane, în 
1822, 

XXĂXIII. Biserica din Bucşani (Dîmboviţa). 

(1dem.) 

Pe o pisanie spartă: 

„+. Si lor fostu-s-a ziditii atastă ... . [nojstru, şi aii fostii 
pus hramul Sfănta...., iar e Badea Vel Clucţeriă], fiindă în- 
vechită...., şi sfinţii arhanghelii.. .. 

XXXIV. Biserica din Bălenii-Rumîni (Dimboviţa). 

1. Pe un clopot vechiii: 

Acest clopot este făcut cu cheltuiala, dumnealui Grigor[aşco 
Băleanul, Vel Medelnicer şi l-ai dat Rn upkga [= le, bise- 

8136. Vol. XV. 48 

785, 

786. 

787.



j 788. 

  

791. 

        

  

789. 

i „790, 

792, 

24 BISERICA DiN LUDEȘTI (DÎMBOVIȚA) 

rica] dumnealui Băleanu, ca să-i fie dumnealui şi părinţilor 

dumnealui veznică pomenire; Martie 1, 7267 [= 1759). 

2. Pe alt clopot, de la biserica nouă: 

Sai făcut în zilele dumnealui Grigorie Băleanu, întru vec- 

nica pomenire, la, leat 1842, de Friderich Volf din Bucureşti. 

3. Pe acelaşi: 

Prin glasu-mi povestesc 

Cerescului Înpărat, 
lar prin veacuri pomenire 

"Celui ce m'a înfiinţat. 

4. Pe o toacă de fier eu armele Bălenilor: 

Sati făcut în zilele dfumneallui Marelui-Ban Grigorie Bă- 

Băleanu; 1842. 

5. Pe o pisanie nouă, la biserica nouă: 

Sa ridicat de Marele-Vornic Grigorie Băleanu, fată fiind 

Domnul "Țării, Alexandru Ghica, şi Metropolitul Neofit, în anul 

1840, luna, lunie...; şi sa săvărşit de marele-Logofăt, N. Bă- 

leanu, la anul 1858, lunie 29. 

6. Ctitorii bisericii celei vechi, ruinate: 

La intrare: „Aniţa, Băleanea, Luxandra, Zoiţa, eu fiică-sa Ilinca“. 

Pe păretele drept: „Grigorie Băleanu, loanii Băleanu polcovnice“. 

Pe păretele stîng: „jupăniţa Mariea, Ioniţă Caramanlău“. 

XXXV. Biserica din Ludeşti (Dîmboviţa). 

(1dem.) 

Pe Evanghelia lui Şerban-Voda: 

Azastă, sv[ăntă Evanghelie datu-o-a io creştinul Io Șărban 

Cantacuzino Basarab Voevod, Domnul 'Țărăi-Rom(ă|nești, la 

sv[ă]nta şi d[u]mnezieasca biserică ot Liudeşti den Potop, ot
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sud Dămb[oviţa]; care biserică, iastă făcut[ă] den temeliea ei de 
Stoica Log[ofăt] Liudescul, însă cu ajutorul Mării Sale Domnul 
creştin lo Șărban Cantacuzino Voevod, ca să fie Mării Sale 
pomeană, în veacu. M[ejsilţa Aprilie 14, leat 7194 [= 1686]. 

Ludescu e cronicarul cantacuzinese. 
— & 

/. u, Fi. $ . 

XXXVI. Biserica din Finta (Dîmboviţa). 

(Idem.) i. 52,9 „PF. 

E zidită la, 1791 de Niculae şi Tănase Argintoianu. 

NXXĂVII. Biserica din Frasin (Dîmboviţa). 

(Idem.) 

La intrare: 793. 

Acest sfțănt] lăcaş, hramul sfăntului Haralamb, mai denainte 
fiind de lemn, din îndemnarea dumnezeiască, s'aii zidit din 
temelie, de d[umneallui biv 3 Logofăt Theodorache Roda, 
în zilele ammnii prea-puternicului Înpăvat Niculae, în al 4 an, 
în zilele Preasfinţii Sale Mitropolitului Grigorie...; 1832. 

XAAVIII. Biserica din Băltiţa (Dîmboviţa). 

(dem.) 

La intrare: 794. 

Acastă sfăntă, şi dumnezeiască biserică sai zidit din temeliia 
ei şi sai înfrumusețat picum se vede, în zilele Domnului 
lo Costandin Neculae Voievod, de dumnealui jupan Costan- 
din Lipoveanul, sin Hrizii Căpitanul Lipoveanul; dinpreună; 
cu jupăneasa lui, Stanca Coranca Lipoveanca...., întru pome- 
nirea sfăntului ierarhu Niculae... în zilele Mării Sale Con- 
standin Niculae Voevod. Leat 7251 [1742], Sept|emvrie] 25.



795. 
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XXXIX. Biserica din Corneşti (Dimboviţa). 

1. Pe o piatră de marmură, afară: 

„Constantin Searlat Cornescu. Născut la 1792, mort la 1820.“ 

2. Pe o cruce: 

Cu vreare[a)] Tatălui şi ajutoru[l] Fiului şi săvărşitu Duhului 

Sfțăjntă, acefajstă cinstit[ă] și de viiaţă aduc[ăjto[ajre cruce ră- 

dicatu-s' întru cinstit prjajznic şi făcătoru de tude Slfelti Ni- 

colae arhiipiscupu[l], Cau fost hramul sfentei besereci den 

Corn[ă]ţeni,. în zilele creștinului Matei Băsărab Voevod. La 

atastă [dum)nezăiască cruce truditu-s'eii şi sai ostenit, dă o: 

a rădicat, robul lu Dumnezei jupan Socol biv Vel Clucţeriiă], 

de înpreun[ă] cu jupanesa lui, ro[a]ba lui Dumnezei, jupaniţa 

Marula Cliuceresa, fata răposatului Mihai Voevod şi a jupă- 

nesei Tudorei şi cu fezorei noştrii jupan Cărstea Cliuc[erii), 

şi Irina, şi lan[ajche Spat[ariii), i Stanca, i Marula, i Costandin, 

i Ventil[ă] Floriscul, şi Tudora, i Tudosie, i Ana, — ca să 

se pomene[ajscă părinţii noştri jupan Necula Vornicul i ju- 

paniţa ego [= jupăneasa lui] Irina ot Cornăţeni, i moşi noştrii 

cine aii făcut besearica de la Cornăţeni: jupan Ventilă Vel 

Vornic i jupaniţa ego Voica. Şi sei rădicat acastă sfăntă 

cruce în cestu loc, pentru sufiete[le] lor şi al părinţilor or, 

ca, să le fie pomelajnă în veci. Amin. Inc mecnjua man s Ann, 

akm [= seris în luna lui Maiii 20 de zile, în anul] 7153 [= 

1645). Ine [= ai seris] Hristozfin (?)). 

înrudirea arătată aică, eunoseută, însă, și prin alte izvoare, are 

cea mai mare însemnătate pentru a se putea înțelege marea ca- 

rieră răpede: a lui Socol. Pentru Tudora şi Marula, v. Papiu, 

Tesaur, |, -p..389; Studii și doc., V, 701-2; Cronica luă Radu 

Greceanu, ed. Șt. Grecianu, pp. 330, 352 (Tudora era fiica lui 

Mihai Cămărarul din Tirşor, pretendent). Ea a luat pe Fierea 

Logofătul (1 ibid.). Mavula era, măritată încă de la 1616, de şi avea 

numai 17-19 ani.
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XL. Biserica din Cornăţei (Dîmboviţa). 

]. Pisania nouă spune „că s'a zidit din temelie de jupan Vintilă 
Cornăţeanu, biv Vel Vornicul, cu soţia sa, Voica, la anul 1596, iar 

la anul 1726 s'aii reparat de jupan Matei Ruset, biv Vel Cluc[eriii), 
cu soţia sa, jupaniţa Stanca.“ 

2. Pe o carte: 

Şi aceasta, dentru celelalte cărţi, este a dumnealui Matei 

Roset biv Vel Slugferii], dăruită de presfinţitul părintele 

nostru chir Clement. | ” . 

Roset e fiul beizadelei Iordachi, care a ţinut pe fata lui Gri: 
gore-Vodă Ghica cel d'intăiii. 

XLI. Biserica din Glodeni (Dîmboviţa). 

(ldem.) 
Pe'o carte: 

797, 

798. 

De căndu ai fugit dumnealui Lixandru Dumitru Ghica: 

Voevod din Scaun, 1842, Octjomvrie] 10, și la 1843, Fevrluarie) 

14, saii încoronat Gheorghe Dimitrie Bibescu Voivod, fiind 

iarna fără zăpadă dă loc, şi cald întocmai ca vara; şi am 

scris eu, robul lui Dumnezeu Dobre. 

XLII. Biserica din Săcuieni (Dimboviţa). | 

(ldem.) | 

„1. La intrare: | 

Cu vrearea Tatului şi cu ajutoriul Fiiului şi cu înplerea 

Duhului Sfântă, a uniia nedăspărţite Sfintei Troiţe, acastă. 

sfănţă, şi dumneziiască, hisearică de în temelie şi păn[ă] în 

sfărşit, o a, zidit dumnealui jupan Neagoe... Săcuianul Ve- 

lichi Postealnici, înpreun[ă] cu jupăneasa lui, Sanflijra, întru 

lauda, cinstitului hram al Naşterei Spăsitoriului nostru Is(us] 

Hrlistos), în zilele prea-luminatului Domni Io Costandin 

Șărbanii Voevod, păntru vetnica pomenire. Şi sai început 

atastă, sfăntă hisearecă în luna lui Mai 10 zi[le], şi s'a sfărşit 

la, Oct[omvrie] 18 zi[le], leat 7163 [= 1655]. 

799,
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2. Pe o caste: 

La leat (17]30, luna, lui Agustru în 2 zile, ai venit poruncă 

înpărătească pe la biserici, dă sai citit, pentru oerit i tutu- 

nărit, căte p[ajr[ale] 6, i dă vacărit, căte p[ajr[ale] 33 de bani, 

vită mare, i dă mănzaţi şi dă gonitori prin jumătate. 

3. Pe alta: 

Să se ştie de căndu ai murit Măria Sa lo Costandin Ra- 

coviţa; la leat 1764, Ghen[arie] 28. 

Data e exactă. 

XLIII. Biserica Gura-Ocniţei (Dimboviţa). 

(ldem,.) 

1. Pe un clopot: 

S'aă dăruit de biv Vel Medelnicer Grigorie Merişescul ...; 

satul Ghineşti; 1814. 

Să se ştie de căndu a venit poruncă, pe la toate satele, 

ca să dăm la casa, înpărătească; intru acea vară fiind şi o 

secetă foarte mare, s'aii înspăimăntat toți locuitorii, în zilele 

înălţatului Domn Alixandru Ghica Voevod; 1834, Iulie. 

Căndu ai fost cursul anilor de la H[ristojs 1837, în zilele 

Domnului Dumitru Ghica, siaii dat poruncă să strice casele, 

să să pue pe linie, şi multe primejdii sai întămplat, şi, dă 

năpraznă, blăstemul lui Dumnezei fu, şi dete un potop mare 

foarte, atăta căt saii spăimăntat toată suflarea, şi, îinecănd 

norod fără seamă, şi satele ce aii fost pre lăngă apele, le aă 

luat cu oameni, cu dobitoace cu tot. lulie 12. 

2. Pe o carte, pomenirea viforului de la 13 Iulie 1837. Apoi: 

Să se ştii de cănd sai stricat obiceiul Ţărei-Rumănești, 

fiindcă erea Ţări-Rumăneşti de bir, şi căle marafeturi au 

fost, toate sai stricaf. 1813. Loglofătul] Gheorghie.
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Să să ştie de căndii aii venit Muscalii în Ţara-Rumănească, 

de satu bătut cu Ungurii, şi i-ai bătut Ungurii pă Muscali (?)), 

de i-ai făcut prafu.... 1849, Al|vlglust] 3. 

Să, să, ştie de cănd at venit Muscalii în Țara-Romănească 

şi ai trecut la Unguri, şi s'aii bătut, şi au luat Muscalii Sabat (?), 

şi i-ati bătut Ungurii la leat 1849, Dech[emvrie] 1849. 

Apoi: 

Şi ai fost metoh mănăstirei Mislea. 

XLIV. Schitul Lăculeţe D(îmboviţa). 

(ldem.) 

1. La intrare: 

Această silijntă şi dumneziiască mănăstire, unde iaste hramul 

S|fe ti Ilie Pro[orolc, făcutu-o şi o" zidit de în temelie lo Matei 

Basarabu Voevod şi Doamna [Elina, ca să le fie pomeană în 

veaci. Amin. Is|pravnic) jupan Tudor. Vleat 7154 [= 1645-6). 

2. Inscripţie zugrăvită înlăuntru, în dosul uşii de intrare: 

Acastă si[ăntă)] şi dumnezeească biserică, ce să prăznueşte 

hramul s. ierarhu Nicolae şi s. proroc Ilie, din temelie aă 

fost, zidită de răposatul întru fericire Matei Basarab Voevod; 

apoi iar din temelie sai zidit a doa oară de răposatul Costan- 

din-Vodă Brăncoveanul Basarab, şi, la leat 1802, de cutremur 

sai dărămat. Tot atun€, prin porunca răposatului Banul Gri- 

gorie Brăncoveanul Basarab, s'a meremetesit. Acum la 

leatul 1849, din sufletească răvnă cuvioasii Elisaveta, Brănco- 

veanca, [s'a înnoit] supt epitropia și stăruința d[umneallui 

Clucerul Iancu Nedeianu, îngrijitor fiind dumnealui Lazăr 

Zinidis, stariţă fiind Panfilia; sai săvărşit la, leat 1850, Ghe- 

n[arie) 7, în zilele prea-luminatului (Domnului nostru] Barbu 
Ştirbei [Voevod]. 

3. Candelă din 1696. 

804, 

805.
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| 806. 4. Pe o carte: « 

Să se ştie că acestii sfăntii Minei l-aii cumpărat maica 

stariţa, Suzana. 

Să, se ştie la leatu 1818 aii fost o boală ce să, zice holeră, 

şi ai murit ca la treizeci şi şase de mii. 

807. 5. Pe Evanghelia de la 1682: 

La leat 1802, Oct[omvrie] 14, 7 ceasuri din zi, sai cu- 

i tremurat pămăntul, încăt sai dărămat cele mai sus ziduri. 

XLYV. Biserica din Brăneşti (Diîmboviţa). 

(1dem.) 

808, Il. Pe un clopot: 

„Sai făcut de Cristea, Voinescu, cu ali, cari ai tat 

(sic = Gat); 1191. : 

| 809. 2. Pe o carte: 

Ai am însemnat de căndu sai născut fata noastră, în luna 

lui Sept[emvrie], în vremea răşmiriţii, căndu ai şezut Turcii 

în 'Țara-Rumănească, ca, să se bată cu Ipsilant, la leat 1821, 

Oct[omvrie) 16. 

XLVI. Biserica din Şotînga (Dimboviţa). 

(Idem.) 

A . .y 

Însemnare nouă că „aii fost de lemn, făcută 'de titorii Istrate 

Văcărescul, Badea Văcărescu, şi Ivan Văcărescul, vătafu, apoi, în- 

vechindu-se ait făcut-o din noii Fundăţeanu. Mihai Plădescul...; 

1836“.     
XLVII. Biserica din Vulcana-Pandele (Dimboviţa). 

(Idem.) 
810. Pe o carte: 

Să, se ştie, de cănd am scrise Niţă Dascălul..., de căndu 

Sati cuiremurat pămăniul foarte, căt sati prăpădit sfintele  
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mănăstiri, în ziua prea-cuvioasi Paraschivi, la opt ceasuri 
din zi, 1802. 

SLVIII. Mănăstirea Cobia. 

1. La întrare: 

EnsHAA ce ch UCTHWI H BCTEHLH XPaAM Rm MOABA H no rasa 
HăSE Rh UCThi WTA HUIEro apXiencka aipauineki Enkoaal UISATEWPILA, 
H CR3HAA CE Rm AHH BEATOUHETHIRAr H XSARBHRAr PHh Hul/MS Iw ŞI- 
AHBANApS BOREOA, N BhicT npn &aauk Kyp Evonaue, n nounue ca 
BB MEA RH. PF, Hi CREPRUIH CA Melia... AnH, Rakr an. [=Sa, zidit 
acest cinstit şi dumnezeiesc hram pentru rugăciunea, şi lauda 
celui întru sfinţi părintelui nostru: arhiepiscopului Mira- 
lichiei, Sfintului Nicolae făcătorului de minuni; şi s'a zidit în 
zilele bine-cinstitorului şi de Hristos iubitorului Domnuluj 
nostru lo Alixandru Voevod, şi a fost pe vremea Vlădicăi 
domnului Eftimie; şi s'a început în luna lui Iunie în 3 şi s'a 
săvirşit în luna — zile; în anul 7080 [15741-2].] 

2. Pisanie înlăuntru, la pronaos: 

Eh HAM FA BA Hi CRAC HUUEPO WW. a. nuc airopa Baa: noa, 
CRĂPTIA £T HE NOCTARHT HH BOISROAd, HH BAAKA, HU Boakpium er$- 
AMEHOV, dijle NOCTARHT, H POPA UAKA AHăTENă EhAcTh Hi0 (?) AA noer. 
TuHTopu H kaaSrepune AH wr ma. (?) [= În numele Domnului 
Dumnezeii şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos, am scris ei, 
ctitorul Badea: după moartea lui să nu întărească nici Domn, 
nică Vlădică, nici. boier pe egumen; şi cine va întări, acela 
are să fie anaftema,; ci să-l întărească ctitorii şi călugării...) 

3. Pe un pomelnic din 184: 

Ctitori: lo Mihai Voevod, Io Nicolae Voevod, Io Şerban Voe- 
vod, apoi Voevozii: Radul, Alexandru, Costandin, Grigorie, Radu, 
Antonie, Duca, Șerban, Mihaiii, Costandin, Grigorie Ghica; Ilinca, 
Gheorghe, Saltana. Mitropolit Luca, arhierei, Grigorie, Teofil, 
Ștefan, Teodosie, Varlaam, Grigorie, Losif. 

311. 

8f2. 

813.
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814. 4. Pe un Mineii: 

Aice am însemnat ei ca să ştie cănd aii făcut Muscalii 

pace cu Turcul, la luna lu Iulie în 7 zile, Duminecă, şi umbla 

veleatul 1812 ani de la Naşterea lui H|risto]s, şi era Mitro- 

polit părintele Ignatie. 

Data e falsă. 

XLIX. Biserica din Găieşti. 

i (ldem.) 

N 815. 1. Înscripţia nouă spune că pe zidită din temelie de d|umnealui 

biv Vel Vistţierul] Tănase Petrescu, denpreună şi cu ajutorul Pol- 

: covnicului Manole, la leat 1776..., apoi, dărămăndu-se...,la 1836 

: | sai refăcut de d[umneallui Poleovnicul Manole şi nepot Vistie- 

| rului Tănase“. 

| 315. 2. Pe un mormînt: 

Supt acest mormănt, să odihnește pravoslavnicul robul lui 

Dumnezeii Vasile Carabulea biv Vel Capitan za lefegii din 

Bucureşti; Julie 13, 1832. 

L. Biserica din Voineşti (Dîmboviţa).   (Idem.) 

817. 1. La intrare: 

Cu vrearea Tatălui şi ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Du- 

hului Sfănt, .ridicatu-saă atastă sfăntă şi dumnezeiască bi- 

serică ce să cinsteşte hramul Sfinţilor Voivozi, şi a Buni- 

Vestiri, şi a Cuvioasi Paraschivi, în zilele prea-luminatului 

Domn Jo Alexandru Moruzi-Vodă, fiind Mitropolit chiriu 

chir Dosoftei, şi s'aii zidit din temelie... prin osteneala dum- 

nealui jupan Radul Ţir. văt[af], Neacşa, Dragomir, — ca să. le 

fie în veci pomană. 1796, 26 Iulie. 
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2. În curte: 

Cu ajutorul şi cu mila lui Dumnezei sai rădicat atastă, 

sfăntă mănăstire lu Dumnezei, pe hramul cuvioasei Paras- 

chivei şi cu hramul Sfinţilor Erarhi, în zilele luminatului 

Domn... Moruzi Voivod...de Radu.... 

3. Pe o cruce în curte: 

Cu vrearea Tatului şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea 

Slfă]ntului Diujhiă ridicatu-s'a acastă cinstită, cruce pe hramul 

S|fijntei Uspenie bogorodiţe [== Născătoare de Dumnezeii], şi 

odihneşte osile robului lu Dumnezeii Gavriil și a Radi. Şi ai 

rădicat atastă cruce jupan Stamate frati-su, fecor jupanului 

Dimi, şi sai ridicat în zilele Mării Sale Io Costandin Voevod; 

căndu ai fost leatu 7221 (= 1713), Fevr[uarie| 23. 

LI. Biserica din Văcăreşti :(Dîmboviţa). 

(Idem; cf. mai sus, p. 45 şi urm.) 

1. Pisania veche, pusă la, noua capelă, a curţii moşiei: 

Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea 

Duhului Sfănt, în Troiţe slăvit Dumnezeiă, atastă sfăntă, şi 

d[ujmnezeiască, besărică de aita, din Văcăreşti, pe moşie mo- 

şilor, strămoșilor, din pajiște sai zidit de robul lu D[ujm- 

nezeii lanache Văcărescul Vel Agă, întru slava, sfăntului şi 

marelui de minuni făcătorii şi de grabă ajutătoriii Nicolae, 

arhiepiscupul de la Mirlichie, ca să-i fie prăznuirea, iară 

ctitorilor veatnică pomenire, lori și părinţilor; şi sai zidit 
în zilele prea-luminatului Voevodii [Constantin] Brăncoveanuli, 

şi sai începutii in anulii al zeacelea, în luna lui Iunie, în zi 1, 

leat 7206 [= 1698], şi s'a săvărşită între al unsprăzeacelea anti 

al Domniei Măriei Sale, cu blagoslovenie preasfinţitului chir 

Theodosie Mitropolitul, în luna lu Augusti 8 zile, ani Lumii 
7207 [= 1699). 

818. 

819. 

820.
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321. 2. Inseripţie zugrăvită la biserica din sat: 

_.. Puindu-se temelie de 'd[umneallor Enăchiţă Văcăres- 

cul .. .; 18608. 
De | 

822. 3. Pe un clopot: 

Acest clopot sai făcut de Enache Văcărescu. 

823. 4, Pe altul: | a | | 

cpak (2). T pokS aX6, Mcniuă CKTORBIA A [=... anul 1665, luna, lui 

Octomvrie 1]. 

“TAI. Biserica din Văcăreştii-de-Răstoacă (Dîmboviţa). 

- Cdem; ct. îbidem.) | 

824. La intrare: 

întru slava. prea-puternicului D[ujmnezeă în Troiță pro- 

slăvit şi de noi, preavloslavnicii creșiini. 

LIII. Biserica din Brezoaia (Dimbovița). 

(Idem.) 

825. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh ziditu-s'a 

atastă sfăntă şi dumnezeiască, biserlijcă,. întru cinstea, şi a- 

dormirea  prea-sfintii de Dumnezeii  Născătoarei, şi sau 

zidit din temeliea, ei, depre cum să veade, cu toată chel- 

tuiala dumnealui Gheorghie Sereili biv Vel Stolnic, întru po- 

menirea, dumnealui. şi a dumneai Zmaranda Stolnitasa, ju- 

păneasa, dumnealui, şi copiilor dumnealui; şi saii început în 

zilele lu Costandin Nicolae-Vodă Mavrocordat, şi s'au sfrăşiti 

în zilele lui Scarlat Voevod; dar gătirea acesti biseareci 

sai făcut de către soţia sa. .. ; 7267 [1758-9).
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LIV. Mănăstirea Băldana (Dîmboviţa). 

(lden.) 

La, intrare: 

Cu vrearea Tatălui şi Fiului şi a Sfăntului Duhi sai ră- 

dicatu atastă sfăntă biserică de robul lu Dumnlejzei popa 

Gheorghie, eclisiarhu bisericei domneşti din Tărgovişte şi 

protopop a tol județul Denboviţi, şi de ruba lui Dumnezeii 

Maria presbitera, spre slava şi cinstea Născătoarii de Dum- 

nezei şi a marelui mucenic Gheorghie şi Sf[ăntului] Nicolae, 

în zilele putearnecului Înpărat a. toată Rusie Neculae Pavlo- 

vici, fiind Muscalii aici în ţară, prin blagoslovenie Preasfinţii 

Sale părintelui ipiscopu Rămnicului Neofit, otcărmuitor Sfintei 

Mitropolii în locul Preosfinţii Sale părintelui Mitropolit chir 

Grigorie, cel din pizma, boerilor fiind izgonit la Țara Mus- 

călească . . ..; 1831, Sept[emvrie] 21. 

Acte privitoare la surgunul lui Grigore, în Hurmuzaki, X. 

LV. Biserica din Ocniţa (Dîmboviţa). 

(1dem.) 

Pe o carte: 

Am dăruit acestui sfănti Triod sfintei biserici Ocniţii, ci este 

hramul sfăntului ierarhii Nicolae, pentru pomenirea mea, eă 
State, fost Cămăraş; 1783, lanuar 5. Am cumpărat drept ta- 

leră 12. Scris-am ei, Drăghici Logofăt, ca să ştie de cănd 

ati unblat Hangerliu Voevodul să scoaţă văcăritul..., şi i-a 

venit din Ţaregrad feriman . . ., şi i-o tăiat capul şi l-ai 

dus la Înpăratu, şi aii pus alt Domn ca să stăpănească. 

V. Dionisie Eclisiarhul, în Papiu, Tesaur, LL, p. 193 şi urm. 

LVI. Biserica din Comişani (Dimboviţa). 

(ldem.) 

E clădită de Marele-Clucer Ion Mihăilescu, la 1842. 

826. 

827.



986 BISERICILE DIN BRĂTEȘTII-DE-SUS, RACOVIȚA, HĂBENI, BUCŞANI 

LVII. Biserica din Brăteştii-de-sus (Dîmboviţa). 

(idem.) 

i E clădită de Păharnicul N. Brătescu, la 1828. 

LVIII. Biserica din Racoviţa (Dîmboviţa). 

i 
_ 

ţ (Idem.) 

E clădită, de Hagi lane Anastasescu la 1806. 

LIX. Biserica din Hăbeni (Dimboviţa). 

(Iden.) 

E începută de Ghiculeşti și mîntuită de Hagi Iani, la 1622. 

LX. Biserica din Bucşani (Dîmboviţa). 

(1dem.) 

Inscripţia, veche numeşte drept ctitor pe Badea Vel Clucerit.   
LXI. Biserica din Lungani (laşi). 

1. La proscomidie: 1825. 

828. 2. Pe piatra de mormînta, ctitorului, Iordachi Drăghici (despre 

care v. tabla vol. X din Hurmuzaki; o serisoare a lui în Doc. 

Callimachi, Il): 
Graiul omenirei tace. 

Da? trupu aice zace: 

Era un bărbat vestit, 

Raoa boală l-ai prăvălit: 

O r& boală a holării, 

Mari-i focul durerii.  
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Rupt-ai sufietul din trup: 

Gura, înnaltă, a tăcut: 

Glasurile omeneşti, 

Inimile — sărăceşti. 

In plin pomi toţi înfloresc, 

Ci nimic nu folosesc. 

EI la, toată omenirea: 

Vecnica lui pomenirea. 

| Vel Vornic cu boerie: 

Ş'aii înplinit datorie. 
1831, lun[ie] 14. 

Inscripţia e săpată în adînc, foarte slab, pe o piatră cu s'a cojit 

în jurul slovelor. De-asupra e un mănunchiit de flori în oală și, 
în jur, un cadru sculptat. 

3. Pe legătura unei Hvanghelii din Bucureşti, 1723: 829. 

Ecaterina, Mihail Mavrudi; 1856. 

Mavrodi a stăpînit moşia după Drăghiceşti, 

4. Liturghiile Mitropolitului Iacov (tipărite cu îngrijirea lui 
„Ewloghie monahi, diortositoriii“*). 

5. Pe un Penticostarion de Rimnic, 17275: 830. 

Să s[ă] şti că acastă carte anume Penticostarii s'a cum- 

părat de Catrina, Năculeasţa], şi am străcat [e scris pe de- 

asupra; fusese: „scris“] eii, preutul Simion, dreptu 8 lei, şi 

ami dat-o la biserică Lungan[i], să fie, şi cini sar ispiti să 

o furi, să fii suptu blăstămult celori trii suti optusprezejce] 

oteți. 

E bunica soţiei lui Lordachi Drăghici, Maria; mama acesteia se 
chema Ileana. 

Să se ştie de căndii aii fostii blagoveşteniia, în zio de Paşti 
în anului di la Hristosti 1817. 

Să să ştie, de căn[d] m'amiă apucată dascălii la, Lungani, 

inbla, veletu 1816. 

o
r
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6. Pe un Apostol din Bucureşti, 178: 

Acestă sfăntă carte ci să numeşti Apostolii, esti a, sfinţii —. 

Să fii ştiut di căndu sai născut fiiul: miei acesta: la anul 

1826, Iulii 19, şi sati luminatu cu luminare sfăntului Botezu, 

lulii 20, naş fiindu-i dumnalui Medelniceri Andrii, vechilu 

moşii Lungani; numele copilului totu Andrei; cu cetire bote- 

zului di părinteli Dumitru duhovnicu satului Lunganii. 

7. Penticostarii, din Sibiiii, 1805. 

8. Vieţile Sfinţilor din 1811. 

9. riodion de Blaj, 1813. 

10. Pe un Priodion de Buda, 1816: 

Acastă sfăntă carte iaste a dumisali cuconiţii Măriorii 

Drăghici, stăpăna, moşii Lunganii, Ținutu Cărligăturii, şi nu- 

mili cărţii aceșştiia, Triodu să numeşti, ală sfăntului și ma- 

relui Postu. 

Triodu dinti sat Lungani-di-sus, şi cine să va afla să o 

fure, să fi afurisit 12 a[r)herie; Frivoare 8, 1831. 

Acesti Triod iaste a sfintei episcopiei Romanului, pentru 

trebuinţa, bisericii, 1819, care sai datu la beserica din satulti 

Lunganii, de la Ținluli[ul] Cărligăturii, a dumisale Spatlariu- 

lui] Iordache Drăghici, acumiă la 1825, Sep[tem]vrlie] 26. 

„.. Însămnăndu şi eti vreme de căndii ami întrată slujitori 

sfăntului lăcaş, Costachi diiaconi; 1823, Sep[temvrie] 10. 

11. Zriodion de lași, 1816. 

12. Pe un Strastnio de Buda, 1816: 

„_1-4i, ştiut să fii. că la anii de la Hristosu 1848, linii în 8 
zile, prin lunile acii primăveri ai fostii mare săcită; al doile, 

multă Jăcustă,; -al triile, moarte holeri; al patrăle, oști din 

toate părţile işite spre război, şi mari griji şi scărbire au 

fost la nemul omenesc. 

lo D...
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La anul 1848 ati întrat Rusul în Moldova. 

13. Noul "Testament de Petersburg. 

14. Liturghii din 1818. 

15. Evanghelie din 7329 (1820-1). 

16. Antologhion din 1825. 

Dăruit de Costachi 'Tolmazichi (cumpărătorul moşiei de la Mă- 
rioara Drăghici, moartă şi ea de holeră la 1848), la 1847. 

17. Anthologhion de Neamţ, 1825. 

18. Octoih de Neamţ, 1836. 

LXII. Biserica din Crucea (jud. Iaşi). 

NB. Aici se păstrează odoarele bisericii dărimate Dancu din Iaşi. 
V. şi Iași, biserica Sf. Sava. 

1. Pe elopot: 834, 
Acestă clopotă: saii făcut cu blfaleosloveniia şi cu toată, 

cheltuiala, cuviosului igumen a sfintei mănăstiri chir Ieremia, 
Moldoveanii, în vreamea Domniei Mariei Sale Constantin Di- 

“ mitriu Moruzi Voevod, fiind Mitropolitii Moldaviei preaosfin- 
țitulă chirio chiră Gavriil, în anul de la Hristos 1181, Noem- 
[vrie]. 

2. Pe una din icoanele îmbrăcate cu argint de la catapiteazmă: 835, 

Acastă svăntă icoană a Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil 
s'au ferecat cu argint şi sai poleit cu aur de răposatul Mi- 
halache Misire, cu sirguinţa, surorii sale Magdalin[i] mona- 
hie[i] şi fraţilor lui, Ianache Misire și Gherghie posluşnic, 
spre a lor veznicță] pomenire; 1798, Noem[vrie] 8... 1768, 
luna lui Iulie 20. | 

3. Pe alta: 

Preasfăntă, Născătoare de D[ujmn[ejzeii, priimeaşti ale -tale 
de la robii tăi, Constantină şi Mariia; 190, Maiă 19. 

813%. Vol. XV. 19 

836,
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Presvăntă Născătoare de Dumnezeii, ale tale dintru ale 

tale. Nevrednicii robii tăi: Ierimie egumen i Hurmuz; 1786, 

Dechem[vrie] 25. 

4. Pe o icoană de-asupra ușii: 

Aceasta, sfăntă icoană a hramului Marilor Voevozi. s'aii 

făcut cu toată, cheltueala dumilorsale fraţii Răclişeşti, dum- 

nealui Căminar Gheorghe şi dumnealui Sărdar Ștefan din 

tărg[ul] Botoşani, nepoți de frate dumisali Medelniceri Vasile 

Racliş, de aice, din laşi, spre veznica pomenire a părinţilor 

dumilorsale; iar acei vechi icoană de argintii a catapitezmii, 

în răzmeriţa pricinuită în Moldova de neamul grecescu, în 

anul 1821, sai dus de igumenul mănăstirei peste Prut, în 

hotarăle Rusiei, unde şi astăzi se află; sai zugrăvit de Di- 

mitrie Ponici zugra[v], la an[ul) 1824, Mart 30. 

Un Grigore Racliş face la 1833 biserica Sf. Dumitru din Bo- 

toșani (Inscripţiă, ÎL» p- 225, no 485). Un Ştefănachi Racliş e printre 

cei cari Imptă pentru privilegiile Botoşanilor înnainte de 1821 

(Studii și doc., V, p. 215 şi aiurea). 

5. Evanghelie de Bucureşti, din 1723. 

6. Pe un Penticosiavion din București, 1251: 

„„„.După moartea noastră rămăindu la fiii noștri, iarăși 

să nu-l țăe în casă, ci la Sfintele Paşti să-l [ducă în)nainte 

la biserică, să să cănte pe dănsul, ca să fim şi noi pomeniţ 

la. sfănta, biserică... Nimeni să nu cuteze a să amesteca în 

pomana nostră . . .[Pentru] cumpăratlul] cărți, săngur am dat 

bani . . ., [fiind] Domnu Ion loan Niculaiii V[oe]v[olda, în Domnie 

dintăi. 

Ioan, fiul lui Nicolae Mavrocordat, a domnit de la 1743 la 1147. 

A doua Domnie n'a mai avut-o. 

7. Tipicon de Iaşi, 1816. 

8. Liturghii de lași, 1818.
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LXIII. Biserica din Podu-lloaii.: 

„E clădită de curind, pe alt loc decît al vechii zidiri. 

Tipicon din 1816. 

Alte cărţi, de la 1830 încoace. 

LXIV. Bisericile din Tîrgu-Frumos. 

A. Biserica Domnească (Sf. Paraschiva). 

i. La proscomidie (inseripţia din frunte lipsește, fiind distrusă 839. 
la ridicarea turnului): 

Hoanu ru Ama pasa core Iw Ilerpn Borkoaa h rnXAA ro 
Gaena n ua Hy lata BoEROAA H B9AT er Greau n Kocmanrunb 

H PoBanapa n pat B(oattu) Ilevpa Bapruk, Bi uper&u rent nam (9)... 
[șters] r... n Siwren nuca. 

Adecă: 

Pomeneşte, Doamne, sufietul robului tăi, lo Petru Voe- 
vod, şi Doamna lui, Elena, şi fiii lui, Iliaş Voevod şi fratele 
lui, Ștefan, şi Constantin şi Ruxanda, şi robul lui Dumnezei 
Petru Vartic, în Domnia Domnului nostru. 

Numele lui Iliaș, care a urmat ca Domn tatălui săi şi sa tureit 
peste puțin, e cu îngrijire scos, prin lovituri cu un corp ascuţit. 
hămîn numai: Ștefan care a domnit după Iliaş, Constantin, mort 
în Constantinopol și înlocuit printr'un pretendent (v. studiul miei 
Pretendenţi domnești, București, 1898; din „An. Ac. Rom.“), şi 
Ruxanda, care a fost soţia lui Alexandru Lăpușneanu. 

Petru Vartic era Vornic la 1539, eînd Rareş îl trimetea, în Po- 
lonia, (Hurmuzaki, I!, pp. 207-8). În 1541, a fost numit Hatman 
şi Portar de Suceava, în locul lui Mihu, de Petru-Vodă întors 
în Domnie (Chilia și Cetatea-Albă, p. 348). 

Vartic pare să fi fost fiul unui Armean din Galiţia, trecut la 
ortodoxie. Știa, poloneşte, de sigur: de aceia el îndeplinește mi- 
siuni în Polonia și primeşte, în Octombre 1539, pe solul polon 
la Poartă, Ieronim Laski (Documente geografice, București, 1900, p. 
4; din „Buletinul geografie“ pe 1899).
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2. Pe o icoană: 

Acastă icoană sai zugrăvit cu cheltuiala robu lut D[um- 
nezăti Theodori Parascu, ca să-i fie intru a&utoriti de toate 
cele dorite cu bine; vlet 1784. 

3. Pomelneacul sfintii biserici gospod, ce să prăznuește 
Î) Gia mapooxevi, în Tărgul-Frumos; 1815, Fev[ruarie) 1. 
loan Petru Voivod, Ileana Doamna, şi fii. lor, Ștefan, Cos- 

tandin, Rucsanda, Petru şi tot neamulii lor. 
Pănă aici e o copie a pomelnicului slavon de la proscomidie, 

Scărlatii V[oi]vodă, Zmăranda, Domna, cu fii şi totii nea- 
multi lori. Veniamină Mitropolită, cu totii neamulă săi. 

Scarlat Callimachi dăruise la 23 Iunie 1813 vatra, tîrgului fiicei 
sale Rală, măritată cu Aga C. Paladi (Doc. Callimachi, IL, p. 59%, n” 45; v. și pp. 593-4, n-le 46, 48). Tirgul se răscumpără cu grea cheltuială („eră sumă di bani“) la 1818 (ibid... p. 546, n? 268; pp. 601-2, ne 58). 

Pentru aceasta ai fost, o bucată de vreme, epitropi (ibid., p. 546, n” 268; p. 594, no 48; p. 595, nota 1). 
La 'Tîrgu-Frumos, lîngă această biserică domnească („bisăriea ce mare domnească“; îbid., p. 482, ne 168) se mai vedeai în veacul al XVIII-lea „stind zidirile Curtilor» gospod faţă“ (ibid, p. 58, nota 1). Biserica era însă la 175; 

i 55 „agiunsă la stricăciune“. Atunci 1 se dă dreptul dea strînge în fo losul ei camăna şi mortasipia (ibid. PP. 5101, n” 207). Tot odată Domnul dăraicate vatra 'Tiveulu Frumos ctitoriei sale schitul lui Tărită, „schitul din codrul Eu- lui, ce este di-asupra Socolii« (îbid., p. 583, nota 1; ef. p. 458 şi urm-, n-l 107). La 3 Iulie 1763 Grigore Cal  sca de această robie (îbid., loc. uk. cit.). 
Cu cîțiva ani înnainte, Constanti 

serica domnească un mit 
Sf. Spiridon, de care atîr 

limachi scapă târgul 

n-Vodă Racoviţă făcuse din bi- 
0e al ctitoriei sale, mănăstirea jeşană â na și schitul lay Tăriţă. Totuşi, tîrgoveții 

de această biserică de căpetenie a lor, și cheltuiala lor sa făcut „boltele i aco- odăi a bisăricii, ogradă de zăplaji de 
ul) catepitesmii i toate veşmintele bisărieii, 
dre i steșnice i argintăriă i alte multe“. 

peremîntul bisăricii i triy 
giur împregiur, zugrăvit] 
doi elopote i dot polican 
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Ei țineaii acolo doi preoţi şi un diacon, un elisiarh şi un dascăl 9 

(îbid., pp. 510-1, ne 207). 

4. Chivot din 1851. 

5. Candelă din 1850. 

6. Cazaniile de pe vremea lui Mihai Racoviţă. 

î. Pe un Penticostarion de Iaşi, 7261: 842. 

Acestii Penticostară sai cumpăratii de noi, epitropii mă- 
năstirii Sfăntului Spiridon, cu bani mănăstirii [şi s'au dat 
la biserica gospod] din Tărgul-Frumosi ; carii cine sară, ete. ; 
1168, Aprilie 18. 

Iscălitura grecească a arhimandritului. Pecete cu Sf. Spiridon 
şi mos Savpiây. 

8. Pe un Triodion de Rimnie, 1761: 843. 

„..„ biserica, Sfăntului Spiridonii, şi s'aă dată la biserica, g[o]s- 

podii de la Tărguli-Frumosi, ca să fie pentru slujba, bise- 
ricii, şi cine ar fura-o, unulii ca acela să fie afurisitiă. 

9. Pe un Cutavasieriă de Blaj, 1793: 

Vasile protopop Ţinut[ului]; 1804. 

10. Pe Jincie de Buda: 844, 

Acesti Minei le-ati afierosit dumnialui Stolnicul Vasili Saul 

la biserica gospod din Tărgul-Frumos, unde să prăznueşte 

hramul precuvioasei maicii noastre Paraschivi, pentru vecnica 

pomenire a, părinţiloră 'dumisali; 817, Av[guslt. Bac. Xaob), 

Lo6[nos). 4 

Il. Panihidi de laşi, 1807. 

12. Evanghelie de Buda, 1812. | 

13. Pe o Evanghelie de Veneţia, 1811: 845, 

Aceste doi sfinte Evanghelii, gretască şi moldoviniască, 
. . vu . . . v » N 

li-amii găsătii nelegate cu arginti la biserică, că[nJdă m'amiă 
orănduitii eă epitropu; care nu știi bini de cini sănti afie-
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rosite, dari prinu a m& osărdie saii cheltuit şi sau legat cu 

nişte argintu vechi de a bisericii, iar cheltuiala lucrului au 

dat-o toată dum[nealuli. Sărdari Ştefan Mirce, spre a sa 

pomenire veşnică. 1830, Av[gulst 30. 

Tărguli-Frumosiă. Grigori Coste, Sluglejri. 

14. 'Triodion de Buda, 1816. 

15. Catavasier grecesc și românesc; Sibiiit, 1832. 

16. Penticostarion din 1834. 

17. Psaltire de Iaşi, 1835, cu prefaţă și versuri de Gh. Săulescu. 

18. Octoih din 1836. 

19. Pe un Panahidă de lași, 1837: 

„„„este spre descoperire... uială ostenitoare .. . iconomul 

Theodor din Tărguli-[Frumos]. . .[de la Sfănta| Paraschiva, 

şi cine...să va ipiti ca să o înstrăinează, să fie neertatii de 

toată puterea, d[ujmnezeiască, după poroncire de susă şi de 

gosi, amină; şi de mine păcătosulă neertatii va, fi în veacul 

veacului. — Theodor iconomiă. 

V., pentru alt preot, Mihai (1806), Doc. Callimachi, IL, p. 584, 

nota 

20. Anthologhion sah Mineiul de Pesta, 1838. 

Dat de Epitropia Sf. Spiridon. 

21. Pe Viaţa Sf. Manuil, Savel și Ismail: 

Atastă carte cetindu şi eii, multă-păcătosuli gosil-iscălitulii, 

şi îndestuli adăpăndu-mă de toate cele cuprinsă în ia, cu 

multă osărdie dară, fiindă nelegată, cu a me cheltuială o ami 

legatu spre pomenire. Grigori Coste Sluglejri; 1838, Ocltom- 

vrie) 7. 

Acestă cărticică, ale sfinţilor. mucenici trii Manuil, Savel şi 

Ismail este dreaptă a precuviosăi Paraschivii din Tărguli- 

Frumost..., dăndu-se la, anulii 837, Nojemvrie] 30.
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B. Biserica Sf Nicolae. 

1. Pe o piatră din cimitir: 

Supt atastă piatră să odihneşte robul lui Dumnezeii Ioan, 

Dumitru, Costantinti, lona, Petre, Enache, Alecsandru..., [Smaj- 

randa, Zoiţa... vecilor; care sai săvărşit întru Domnul 1819, 

April 8 zile. 

2. Pe alta: 

Aice să odihnesc robi lui Dumnezeii loan, Dumitru..., Zoiţa, 

Zoiţa, fii dum[i]sale Ştefan Ciochina, la anu 1833, Noem[vrie] 12. 

3. O a treia piatră e din 1834. 

4. Pe o icoană: 

Nedelcu Dimitri. 

5. Pomelnie din 1816. Cuprinde: 

Jorăşti: Dumitru, loanu, Anastasiea. Familia Pleviţu. 

--6. Cruce din 1851. 

7, Simeonă, arhiepiscopuli, Thesalonicului, Bucureşti, 1273. 

8. Pe un Penticostarion din Bucureşti, 7290: 

Ami priimitiă 19 [lei] de la jupă[n] Comani, pă Penticostari, 

dină cătă ne-ai fostii tocmala, iară ceialalţi i-amii lăsatu 

pentru pomenire; 1809, Aprilie] 7 zile. Popa Ioniţă tipografii. 

9. Octoih din Bucureşti, 1792. 

10. Catavasiiarii, din 1793. 

11. Triodion din 17—, iscălit „Vasile Mihail Vileiul (1846)*. 

12. Omriacodromion de Bucureşti, 1801. 

13. Pe Psaltirea din Bucureşti, 1806: 

Acestă sfăntă Pisaltiri a prorocului şi înparatului David, 

fiind eii tari dorit după dorinţa ci am avut pentru o aşa Pisal- 

tiri, mau învrednicit milostivul Dumnezeiă şi l-am cumpărat 

848. 

849. 

850. . 

851. 

852.
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cu doisprizăci lei di la soţia şi di la, ficoriu răposatului Toatir 

Totoflis; şi am scris eii însuşi cu măna mă, pe cari cii ce 

vor citi şi într a cui mănă va întra scrisori, să-şi aducă, 

aminti şi di mini, căci sănt om vieţuitoriii, dar voi fi şi mu- 

ritorii; să zică; Dumnezeiă să-l erte pi dumelui gos-iscălitu, 

tănărul di vrăstă di,25 ani, Neculai Tuingiu. 

14. Pe Psaltirea de Neamţ, 1824: 

Acastă, sfăntă şi dumnezeiască Psaltire este a mă, cum- 

părată, de la Costachi Polaci, cupeţ, tocmală spre folosul casei 

noastre...; 1836, Martie 6. 

Numele e seris şi „Poliiae“. 

15. Pe un Mineiă, de Neamţ, 1831: 

Sai cumpărat un trup întreg, adică doisprezăci Minei, pe 

fieştecari lună, de cătră opşte poporenilor numitei bisărici, 

cu preţ de patru sute doizăci lei, de la monahul Isachie de 

la, sf. monastiri Neamţul...; 1838. 

16. Pe cel de lanuar: | 

„32 lei, 20 parale... Însă cu chiriie ce ai ţănut dumultă 

la mănăstirea, Neamţului; [dăruit de] loan Drăgoi, cu soţul 

său Acsinie şi fiiul lor Vasili. 

17. Cel de Iulie e luat de Procopie Alicsandrescu, cu 50 de lei. 

18. Pe cel de Septembre: 

Acestu Mineiă, luna lui Săptem)v|rie] sai cumpăratii di 

cătră, mine, gos-iscălitul, şi l-am dăruit la biserica cu hramul 

sfăntul ierarh Nicolai din T[ărguli]-Frumos, spre pomenire 

sufletului miei; 1838, Maiii 15. Polcov(nije Nastasă Stoica. 

19. Catavasier grecesc și romănese; Sibiiit, Klosius. 

20. Pe un Evhologhiu din 1834: 

Acestii Molitfenică s'a cumpărati de dumnealui polcovniciă
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Anastasă, parohiianul besericei stăntului ierarh Nicolae, de 
aicea din “Tărgul-Frumosă, cu preţii 36 lei, şi ai afierosit-o 
aceştieş beserici, ca să fie spre pomenirea domnilorsale în 
veci. ... 

21. Irmologhion de lași, 1848. 

Biserica, Sf. Nicolae e pomenită şi în Doc. Callimachi, |, p. 595, 
nota 1: danie, din 1823, către dînsa a lui Petre Bacalul. 

LXV. Schitul lui Tărîţă. 

Inscripţia de la, început lipseşte. Pentru întemeiarea, şi înzestrarea 
schitului de Matei-Vodă Ghica la 1755, v. mai sus, p. 292. Cf. măr- 
turia lui Ienachi Kogălniceanu (Letopisiţe, 1, p. 228): „Mai făcînd 
şi un schit de piatră, mie, în fundul Socolei, în deal, lîngă poiana, 
lui Păun, care schit mai nainte era de lemn vechii şi se numia 
schitul lui Tărîţă. La care de multe ori mergea Domnul în prim- 
blare, fiind loc nalt şi frumos“. 

1. La ușa pridvorului, inscripţie mizgilită de meșterul evreii, la 
xeparaţia făcută de Epitropia Sf. Spiridon în 1907, apoi rasă eu 
cuțitul: 

Let 1836, Sep[temvrie] 8, sai făcut acest pritvor de d|um- 
neajlui Petru Braşovanu, spre veânica, pomenire. 

2. Pe o piatră răzleață, tăiată sus, — în scrisoarea, veacului 
al XVII-lea: 

- s + = OpHXOAG, no abcu cropont, Aak crkuni, rAk n NpEAnSaoX[e], 
HO, NOAoXHT HA Mornak cre Kamen cm HaAnuer; AkTh eMS wr 

Peas 53. 

Adecă;: 

.... intrării, de partea stăngă, pentru (spre?) zid, unde este 
pus, a se aşeza pe movila lui piatra cu inscripţia; anii lui 
de la naştere 53. 

3. Icoana, hramului e din 1839. 

4. Catavasierii, grecesc și românesc de Sibiiti, 1803. 

858. 

859,
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5. Octoih de Neamţ, 1836. 

6. Anthologhion de Pesta, 1838. 

7. Pe Evanghelia de Neamţ, 1845: 

Azastă sfăntă Evanghelii iaste hărăzătă de cătră Precu- 

vioşie Sa, arhimandritul Epifanii naalnicul Tărăţa la biserica, 

din acest schit; care s'aii legat, sai înbrăcat şi sai ferecat 

cu argint de cătră gheneralnica Epitropii a Casăi monastirii 

Sfăntului Spiridon din laşi, la anul 1848. — Gh. Crupenschii 

Vornic, epitrop al Sf. Spiridon. — Mai 29. 

LXVI. Biserica din Socola. 

1. Inscripţiiile de pe clopote s'aii publicat în vol. I, p. 17,n* 44-06. 

2. Pe tabloul care înfățișează pe ctitor: 

Sati zugrăvit la leat 1827, Iulie 20. 

3. Pe aier: 

Înnalt preasifijnţitulu arhiepiscopu şi Mitropolitu al Sucevii 

şa, toată Moldavia, domnului domnu Veniamin, cavalerii a 

feliuri de ordine, îndemnatu de rivna ce ap[ujr[ulrea păstrează 

în inima sa pentru înnaintirea corposului cliricesc, cu a sa 

cheltuială săvirşindu-se acestu epitafiu, sai hărăzitu, spre 

vecnică neuitarea, Seminariului seă din s[fă)nta monastire 

Socola, unde, la. trecuţi ani 1834, iarăși prin a sa neadormită 

osirdie, a luatii al doilea începutu cursului învăţeturilor teo- 

Joghiceşti, carele părăsit fiindu mai bine de 14 ani, din pri- 

cina, nestatornicirilor şi înprejurările vremilor turburătoare 

ce ai urmat în acestu prinţipatu; 1838. 

V. Adamescu, Istoria seminariului „ Veniamin“, Bucureşti, 1904.
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LXVII. Mănăstirea Galata. 

A. Biserica. 

NB. Aici se păstrează și cărţile bisericii vecine din Valea- 
Adîneă. 

Inscripţia de pe elopot şi aceia de pe pragul care duce din prid- 
vor în pronaos s'a dat în vol. I, pp. 15-6. 

1. Pe un Octoih de lași, 17—: « 

Să, se ştii di cănd at nins a triia săptămănă după Paşti, 
anii di la H[ristos] 18014 (sic), Aprilia. 

2. Triodion de laşi, 1747. 

3. Pe un Octoih din Bucureşti, 7282: 

Acastă sflă ntă şi d[ujmnezăiască carte ce să chiiamă Octoihi, 
ai cumpăratu-o dumnaei Ioanna, Ușăroae în 18 lei, însă prin 
silinţa preutului Filonă, şi ami datu-o pomană la sf|ăJnta be- 
searică, la Valea-Adincă, unde să cinsteaşte şi să prăznuiaşte 
sflănjtul ierarhuli Nicolai, ca, să-m fie pomenirea mie și pă- 
rinţiloră miei; iară cine ar înstreina-o de la sfță)nta, besearică, 
ori dinu preuţi, ori dinti alţi oameni, să nu aibă triabă să o 
înstreinedze de la, sflănta, biserică, nică să o vindză; nici din 
slugile vlădiceşti să nu aibă voia să o iă pentru dajde preu- 
țiloru; iară cine ară îndrăzni să o fure săi să o vindză, unii 
ca acii să fie blăstămaţi şi afurisiţi de Domnul D[umn[ejdzătă 
şi de Maica Preacistă şi de S[feajti loan Botezătoriuli şi 

de 12 slăviţi Ap'ojs[tolii şi 318 stli)aţi părinţi de la Nichie şi 

de toţi sițijnții; fierul, lemnele, pietrile să ruginiască şi să 

putredească, iară trupurile loră să stă întregi, şi să aibă 
parte cu luda vindzătoriul şi cu trecletulă Arie, şi să-i lovască 

bubele lui Ghiezi şi cutremuruli lui Caini, şi procopsală în 

toată viiaţa lorii să nu aibă. Pomiani g[ols[poldi [= pome- 
neşte, Doamne) Ivanii Ușeriulti şi Ioana Ușeroae şi Costan- 
tină şi tot neamul loră; în anii qe la Adam 7285, iară de 

la. Naşterea lui H(risto]s 1776, Fev|ruarie] 22. 

863. 

864. 
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. Psaltire de Iaşi, 1792. 

Liturghie de Iaşi, 1194. 

„ Penticostarioni, de Blaj, 1808. 

Evanghelie de Buda, 1812. 

Tipicon de Iaşi, 1816. 

Liturghie de laşi, 1818. o
p
u
s
a
 

10. Pe un tabloi bisericesc litografiat: 

Azastă stambă sai săpatii pe vreamea stăreţiei cuv[iosu- 

lui] arhimandrit chir Domitian, în sfță]nfta] mon[ăstire] Neam[ţ], 

la an[ul] 1824. 

11. Pe un Anthologhion de Neamţ, 1825: 

Aceste doi Mineie cu slujbele sfinţilorii de preste ană l-amă 

cumpărată eii, şi l-ami afierosită [bisericii] de la, satulii Miros- 

lava spre a mea pomenire, a smeritului arhierei Filaretă 

Apamiasă Beldimanti; 1828, Iulie 25. 

B. Pe o marmură de cișmeă: 

"Ext râs fjenovsiac uâv "lo. M. Srobpta BB., narprapyelas dă "Aa- 

vaotov “leposodbuny, Ezet sommpie qopă [= În Domnia lui Mihai 

Sturza Voevod şi în patriarhia lui Atanasie al Ierusalimului: 

în anul de la, Miîntuire 1841). 

C. Paraclisul. 

1. În dosul uşii de intrare: 

O5roc 6 stoc al fepos vade Em bvâuari Tod io 'louwfov rod 

ădehpasov ruubuzvoe Gvexawiaq dand păv rod notwvyod rod Îloyră- 

00b, zarpapyebovros 705 WAXApIOTĂTOD TATPLĂPĂOD Tâv “lepooohbuwy 

opiob xbpiov 'Aavaotov, ij d8 vai Eniuehsig, mode Ravyebyeveotătov 

ăpyowoe Aooderov xai. îpdpov xplov "Ahefâvăpov Dina, Xa, Enirp6- 

mov zopiov Ilavamurov Ilamnatârhov, & Eret oompip 1848, 
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Adecă;: 

Această dumnezeiască şi sfîntă biserică, cinstită întru numele 

sfîntului Iacov fratele Domnului, s'a înnoit cu cheltuiala, obștei 

Sfintului Mormiînt, fiind patriarh prea-fericitul domn domn 

Atanasie al Ierusalimului, şi cu sîrguința şi îngrijirea, prea- 

nobilului domn Logofăt şi efor dumnealui Alexandru Ghica, 

Şi epitrop fiind dumnealui Panaioti Papadopol, în anul de la, 

Mîntuire 1843. 

2. Pe o Evanghelie de Bucureşti, 1682: 

Adecă, ei, Zota Zima, să să ştie precumii ami văndutiă a- 

tastă sflăjntă, ev(anjghelie preutului călugărului ce s'a chemati 

că este de la sifțănlta mănăstire de la Hadămbulă, dreptii 4 

lei, şi i-ami ertată ună (lei), să mă pomeniască. căti va, trăi 

elă; şi pentru credință am şi iscălitii. Zota Zima. 

Să, să ştie precumii amu cumpăratii eii, preutulă Vasi)liia, 

această sf[ăjntă evanghelie romăniască dezlegată, de la. dum- 

nelui băcalulă Zota Zima, dreptă 4 lei băt[uţi], şi unti leii mi-au 

ertatii, ca, să-l pomenescii la sflănta beserică, eri, nepo[me|- 

nindu-lă, să fiă neertatii. În preluminată şi oblăduitori Dom- 

nie Mării Sale lui Mihaiu Răcoviţă Voevodiă, cănd înbla 

vletulă dinceputul lumii 7232, înă Sept[emvrie] 26. 

Cărţi greceşti: 

3. Faptele Apostolilor de Veneţia, 1159. 

4. Napoximreni, de Veneţia, 1193. 

5. Apocalips de Leipzig, 1800. 

6 „ Mineie de Veneţia. 

1 1. Triod de Veneţia, 1815. 

8. Penticostaviii de Veneţia, 1817. 

  

868. 

869. 
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| 

| LXVIII. Drăgăşani. 
li 

| A. Biserica cea mare. 
i 

| 

| 

Pisanie nouă, care spune că zidirea a fost înnăltată la 20 August 

1793, supt arhieria, lui Nectarie'şi în Domnia lui Alexandru-V odă 

Moruzi.   1. Psaltire din 17— (tipărită de Gheorghe Nicolaievici). 

2. Evanghelie: de Buda, din 1812. 

B. Biserica Sf. Ilie.   870. 1. La intrare: 

Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvărşirea, Sfăn- 

tului Duh s'au zidit din temelie atastă sfăntă și dumnezeiască 

biserică, întru care să prăznueşte hramul sfăntului proroc Ilie, 

sfăntului ierarh Nicolae şi sfăntul loan Botezătorul, şi s'aiă înfru- 

museţat, cu zugrăvire peste tot, dupre cum să vede, în zilele 

Mării Sale prialuminatului Domn Io'Alecsandru Dimitriu Ghica 

Voivod al Valahii, cu blagoslovenia şi cu ajutorul Preasfinţii 

Sale chiriu chir Neofit episcop Rămnicului, Noului-Severin, şi 

cu cheltuiala, şi osteneala ca. cu multă osărdie a dumnalor Pătru 

Cojocaru cel mare, dum[nealui] Postelnic Barbu Dranovitanu, 

Dumitru Gheorghe Mitualei (sic), Voinea Cojocari, Mihai 

Amza, Pătru Cojocaru, Dincă Cojocaru, ajutorină şi alţ boieri 

i neguţători şi lăcuitori acestui loc, după cum în pomelnicul 

cel titoricesc este scris, precum şi toate odoarăle cele bise- 

riceşti aii cumpărat, şi cele.pre din lăuntru trebuintoase ati 

făcut, spre a fi întru slava numelui marelui şi a tot ţiito- 

riului Dumnezeii şi a dumnealor i a părinţilor dumnealor 

veşnică şi nesfărşită, pomenire; în anul de la Naşterea lui 

H[risto]s Dumnezlejii 1834, Noemvre 8, saii făcut acastă pi- 

sanie prin osteneala dum[nealor)] Mihalache Bănduţoiu, Păuna, 

soţia duminealui), Firica, Teodor, Niculae, Dumitru, Vasile. 

[Adaus cu negru: Cărsta, Ștefana, Părvu, Şărban, Dima, 
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Gheorghe, Sima, Grigore, Ana, Dumitru, Maria, Stoica, Petru, 

Ecaterina. 

Inseripţia e scrisă frumos, în duct arhaic, pe o greoaie piatră, 
rare vădit înlocuieşte pe alta mult mai veche, după care s'aii imitat 
şi slovele. Căci stilul bisericii trimete în veacul al AVIII-lea, mai 
curînd în jumătatea întăia, iar pe eatapeteazmă, care e de zid, 
sînt făcute în relief două pajuri germane. 

. Penticostarion de Blaj, 1808. 

. Octoih Mare de Buda. 

2 

3 

4. Evanghelie de Buda, 1812. 

5. Priodion de Buda, 1816. 

6 „ Pe un Molitveanic de Bucureşti, 1819: 

Acestii Molitfelnică l-ami cumpărată ei, popa loanii otiă 
Drăgășani, de la preoteasa Stana, a răposatului popi Badi, 
cu ti 25; popa Zamfir vănzători şi mar[tor]; cu leatu 1834, 
Fev|ruarie] 16. 

1. Pe un Apostol de Bucureşti, 1820: 

Această sflăjntă şi d[uimnezeiască, carte ce să numeşte 
Apostol, s'aii dăruit aicea la sflăntă biserică cea noao din 
Drăgășani, unde să prăznueşte hramuli sfță)ntului prorociă 
llie, de robul lui D[ujmnezei Stani -erodiaconu de la satul 
Nemoiiă, pentru a sa, vecnica pomenire, şi, spre a fi ştiuti, 

ami însemnat aicea; 1835, Martie 1. 

8. Irmologhionă, de Viena, 1893. 

9. Pe Anastasimatariul de Viena, 1823: 

Anuli 1838, luna lui Ghenarie 11 zile, sara, la patru cea- 

suri fără, un sfert, sai cutremurat pămîntul foarte tare, în- 

cit poci zice că au fost însemnat cutremuru, şi, spre ţinere 

de minte, amii însemnat aici. 

10. Pe unul din Mineiele lui Veniamin: 

87|. 

872. 

873. 

874. 
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876. 

304 BISERICA DIN GÎRDEȘTI 
  

Acest Mineai este cumpăratii de mine, robul lui Dumnezăti 

diiaconuli Fărtatuă otii satuli Spărleni. 

11. Pe un Chiriacodromion de Sibiiii, 1855: 

S'aii datii de noi biserici din Drăgăşani prini dumnealui 

Postelniculă Barbu de la Drăgăşani, suptii a căruia îngri- 

jire să va păstra. 1857, Inuarie. 

Clalinic], R[ă]minicului], Noulă Severini. 

Preotul înseamnă că a fost de faţă la sfinţirea bisericii episco- 

piei de Rîmnie, în ziua de l-ii lanuar 1857; încunjură biserica 
vicariul Augustin. „Și aik fost ploaie.“ 

Episcopul face biserica, din temelie, „precum şi casele arhierești, 

seminarul şi toate înprejmuirile sflintei] episcopii“. 

13. Cazanii de Buzăii, 1834. 

LXIX. Biserica din Gîrdeşti. 

De-asupra uşii: 

Întru slava preasfintei Troiţe şi în numele sifțăjntului ie- 

rarh Nicolae şi a sflăjnjtului] marelui mucenic Dimitrie zi- 

ditu-s'aii atastă sfăntă biserică din temelie, prin osărdia şi 

cheltuiala robu lui Dumnezeă Chera Gărdescul şi cu ceialalţ 

ajutători, în zilele preasînnălțatului nostru Domn Io Grigorie 

Dimitriu Ghica Voevod, arhiere[ă] eparhţiei] fiind Preaosfin- 

țitul episcop chiriu chir Neofit, la leat 1826. Pu--am acastă 

episanie şi am ajutorat sfănta biserică şi cu alte odoară, 

ori ceia, ce-am putut: 

Pre căt milostivu D[ujmnezei au voit, 

Mam silit, 

Dup[ă] putinţă, 

Ca vameşul cu credinţă, 

La. acest prea-sfănt lăcaş, 

Nu ca Fariseul trufaş, 
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Înplinindu datorie, 
Odihna, cea în vecie 

A putea nădăjdui, , 
D[oa]mne, în ve dărui. 

„Rogu-mă, dar, prea-herbinte, 
Din rostul cel de părinte 
S(ă) auzi glas prea-fericit: 
lată cum te(-)am plătit, 

Smeritul Daniil monah Gărdescu, iconom sfjintei] măn[ă- 
stijri Cozi, cel mai mie fiii d[umisale] Cheri Gărdescul; leat 
1835, Sep[temvrie) 14. 

3. 

. De Gheorghie Dan. 

Între versuni e săpată jos crucea, cu o ramură dreaptă şi una, laterală, şi o pasere. Săpătorul e același ca la Sf. Ilie din Dră- găşani, un mare meșter, urmînd tradiţii arhaice. 

LXX. Biserica de lemn din Ştefăneşti. 

1. Pe lemn, la dreapta, intrării: 

Să se ştie ata[stă] sfăntă .beserică. că sau făcutii. în zile 
D[ojmnului nostru Ei Alesandru-Vod[ă), în anu cu veletu 
7300 [1792]. [Adaus:]. Cu ajutorțul] lu D[ujm[nlezăi, eii Matei) 
ami începutu ple)n[tru] rugăcune; fr(a]ţ[i] acesti lucru sf|ănjtă: 
eă popa Giura, am slu[jiJtii întăi. Ei popa Giura, eu Matei 
(ei Mă[tei]). Eă Giura am tipăriîntu. . | | 

[Apoi, în aceiaşi scrisoure ca, la început:) Eii Ionă ali lu 
Șărbaniă, ei Dumitru Dimoii, Stană Ştefănescu, Stancu finu 
lu Stanii Ștefenescu, Niacşu lu Neagoie, Măriea lu Neagoie, 
Radu lu Neagoie /de două ori], Radu Runceanu, Angh[e)uă 

877. 

Curuiea, Niacşu şi cu Dumitraşcu Ciocă, lonă Hăcău, Badea. 
Boiașu,: Radu Ștefănescu. | 

Și amu scristi ei, lonă Munteanu: 
Alexandru-Vodă e Moriizi, a cărui Domnie începe însă numai la Ianuar 1793. Deci, în loe de 7300, trebuie a se ceti: 7301. 
8136. Vol. XV. 

20 
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879. 
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2. Pe un Molitfelnic: 

Acesti. sfăntă Molitvenic este cumpărată de mine, popa 

Grigorie, şi l-a[m] lăsatii la biserica mea, Rădeşti-de-sus, la 

măna fezorulu: mieă popa Tudor, ca să să pomenească în . 

veci; 1517, Oc[tomvrie) 7. Popa Toaderi. 

LXXI. Bisericile din Rîmnicul-Vilcii. 

A. biserica Maicii Domnului. 

1. La intrare: | 

Acastă sfăntă şi djujmnezeească, pesearică. din oraşul Rim- 

nicului, întru carea să cinsteaşte şi să prăznuiaşte hramul 

Buna, Vestire a preasfintei Născătoarei de Dlujmnezei şi a 

celui dintru sfinţi părintelui nostru Nicolae, fost-aă mai nainte 

zidită de răposatul Mircea Voevodi, iară, căndi au fosti 

întru stăpănirea Neamţiloră, viindii Turcii cu răsboiii asupra 

Neamţilorii, i-ai biruit şi i-ai scosă dintr'ataste cinci ju- 

deaţe, şi ai arsă toate sflijntele besearici, şi, fiindă atastă 

sf[ăjntă besfeajrecă mai veache şi surpată, ai ajunsi la 

pustiire.. Deci, din pronia d|ujmnezeiască sai îndemnati şi : 

Sati apucatu dumnealui răposatulii Logofătii Raduli Răm- 

nicanuliă, fiindă de neamt pămănteani, de aici, dinti oraşului 

Rimniculi, înpreună cu dumnealui răposatulti jupană loan 

Moldoveanuli de la Sibiii, înpreună şi cu jupănii Grigorie, 

totii de acolo de la Sibiiti, de ati ziditii atastă besearică din 

temelie, tot în loculii acei vechi, şi o au înfrumuseţatii cu 

[zuglrăveala precum să veade, în zilele luminatului Domni 

lo Costandinii Nicolae Voevod, fiindă arhierei Scaunului 

acestuia, părintele chir Clement, piscopulii Rimnicului, ca 

„să le fie veatnică pomenire dumnealori şi a totă neamul 

loră, fiindii ostenitoare şi multii străduitoare dumneaei jupă- 

neasa Stanca, sora dumnealui Logofătului Radulii, care şi 

dumneaci cu ce aă putută ati ajutat; lunie 326, anii de la 

Adamii 7235, iară de la H|risto]s 1747.



R.:
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2. Pe privazul de piaţră, foarte frumos. săpat, al uşii: 

7255, 1147. 

Un Dumitru Moldovan e martur în Sibiiii la 1724-33 (Studii 

şi doc., XII, p. 24, n! Lxv; p. 33, n! Lui; p. 35, n L2v). 

3. Pe un Mineiă pe Octombre, de Rîmnie: 

Acest sfint şi dumnezeesc Mineiu, ce este cu luna lui Oc- 

to[m)vrie, este al sfintei biserici unde să prăznueşte hramul 

Maicii Domnului şi ală sfîntului ierarhii Nicolaie. 

4. Oetoih de Rimnic. 

__5. Octoih sai Paraclitieh de Rimnic, 1811. 

6. Ceasoslov de Braşov, 1835. 

B. Biserica Toţi Sfinţii. 

1. La intrare: 

Cu vrearea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu săvîrşirea 

Sfă |ntului Duhi, ridicatu-s'aii atastă sf[ă]ntă şi d|ulmnezeiască 

besearică întru cinstea şi lauda Tuturoriă Sfinţilor, cu înso- 

ţirea la cheltuială a cinstitului şi de Dumnezei iubitorii chir 

Grigorie proină episcopi al Răm|nicului) Noului Severini, 

şi a dumnealui Hagi Costandină Malache, avăndă ajutorii şi 

pe cuviosulă chirii Theodorii monahi, egumenul Dobruşi; şi 

Saii începută la anulii 1762, Avgustii 1 dnli], şi sai săvîrşiti 

la anu 1764, Septlemvrie] 20 dnfi), în Domniia Mării Sale 

prealuminatului Domniă lo Ștefan Mihai Racoviţlă] Voevod 

şi în anul d'intăiă ală păstoriei iubitoriului de Dumnezeu 

chirii Parthenie, episcopi Răim(nicului), întăiulă ucenici şi 

diiadohă ali Sfinţii Sale părintelui Grigorie, spre a lori veat- 

nică pomenire; 7274 [1765], Septţemvrie] 13 dani]. 

H munca non Iwan Ilierpagui BceX Aaa WT KRAMER. Clid UpKOR; 

1763 [= şi am scris ei, popa Pietrariu, toate părţile de piatră 

la această biserică; 1763]: 

2. Chipurile, foarte urîte şi cu totul modernisate, ale ctitorilor 

ai aceste inscripţii: 

  
  

880. 

881. 

882, 
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Grigorie proin episcopi Răim(nicului). | 

Această sf[ăntă] biserică sati zidit de mine, Grigore, proin 

episcop al Rimnicului, Noului Severin, înpreună cu: Hagi 

Costantin Malachie, ajutătoriu, şi Theodos[ie] monahu, la zi-. 

dire şi zugrăveală, la care, după vremea întimplărilor, a 

rămas neisprăvită parte de jos, de la încăperea femeilor, și 

advonu. | 

Hagi Costantin Malache. 

Bica loan Lahovari. 

Acastă, sf[ă)ntă biserică este înzestrată cu 889 lei noi, pentru 

care aceşti bani i-amii făcută danie din averea mia: casele 

cu prăvălie fiecare an din chiria hanului celuia din piaţa 

oraşului, să se plătească totdeauna, pe. fiecare an, precum 

mai sus vorbește, lefile . fiecărui servitorilor (sic) bisericii, 

precum se află, scriși în testamentul care vam lăsat fiind vie: 

1, lafa 2 preoţi, 300 lei. 

2, idem a cintăreţilor din dreapta, 220. 

3, idem cîntăreţilor din stînga şi paracliserului, 150. 

4, Susținerea. bisericii cu luminări şi alte trebuincioase, 

lei 200. 

Acestea sai dat de mine, spre pomenirea, mea, fiindcă, 

biserica, este făcută, de strămoşii noștri. | 

"Tonti Lahovari 
[eu surtuc şi fustă.] 

Costantin Malache e judecat la 1729 de birăul şi pirgarii Com- 

paniei -Grecilor din Sibiiii şi plăteşte acestora .20 de florini, ier- 

tîndu-i-se alți 20 (Studii și doc., XII, p. 33, n* LvI). Era fiul lui 

lene Malache. Făcuse „răutăţi, oţii şi nu odată, ci de trei ori“ 

şi stase „la prinsore“. Birăul-îl luase în chezăşie, şi Malachi 

însuși se îndatorise a nu mai face așa, rămîind ca, în caș de re- 

cidivă, „făr de nici-o judecată să aibă să mă spînzure“. Un loan 

Malache era staroste la 1751 (ibid., p. 6l, n” cxi). 

3. Pe un tetrapod, în săpătură: 

Aceste tetrapode şi iconostas este zugrăvit cu. osteneala;
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chel[tuiala] dumnealui Medelniceru Gheorghie Bucşănescu; 

1823, Fev[ruarie) 8. loan zugrav. 

Pentru Bucşăneseu, v. vol. VIII din Studii și documente, p. XVI. 

4. Evanghelie greco-romănească de la Snagov, 1693. 

5. Pe un Anthologhion din 1737: 

Popa Pirvulă, preot. | 

6. Pe un Mineiă, de Rimnie pe Novembre: 

Acest Mineii sai cumpărată de chir Mihai cojlocariă] în 

U 6, şi l-ati dăruită sfintei bisearici unde să cinsteaşte şi să; 

prăznuiaşte hramulă Tuturoră Sfințilori, în orașulii Rămni- 

cului, 'la ani de la Hristos 1791, Oc[tom)v[rie] 1, pentru feri- 

cita, lui pomenire. 

7. Apostol din 11784. 

8. Triod de Buda, 1816. 

_C. Biserica Sf. Paraschiva. 

- 1. La intrare: 

şi să;prăznueşte hramulă s. „preacuvioasi Paraschiva, care 

atastă biserică, din temelie Sani zidită: de răposatuliă Domnii 

Io Pătraşcu Voevoâii, ctitori, iariă, după aceia, trecînati multă 

vreme, şi ajungînd biserica, la multă cădere, s'au boltită - de 

iznoavă cu: cheltuiala d[ujmnealui jupăn Savvi, şi clopotniţa, 

cu cheltuiala. a dumnealui jupăn Ilie, şi “amvonul cu chel- 

tuiala, a d|u ujmnealui jupănă Iova; iară la Jeatii 1788. sai 

mai stricatii de răzmiriţlă ă], şi sai dres de ien[o Iriiaş şi de 

dumn[ealui); j[ujp(în] D(ujml [ijtrâchi Ievoiă. 

Că Petraşeu-Vodă, tatăl lui Mihai Viteazul, a clădit piserica St. 

Parasehiva, din Tirgul Rimnicului, e un adevăr. Pe Domn îl gă- 

sin acolo în Iunie 1557, cînd era bolnav, și Sibiienii, din veci- 

nătate, îi trimeteaii un medie, care nu-i putu lungi mult zilele,. 

  

885. 

886.- 

887. 

Acastă, s[făntă] şi d[ujmnezeiască biserică, unde să cinstește: 
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căci Petrașcu muri, poate tot aici, la 26 Decombre din acelaşi an' 

i . (v. Hurmuzaki, XI, p. 868, ef. p. vii. Data morţii, în Inscripțiă, |, 

i Di p. 101, n* 199). 

888. 2. Pe piatra sf. mese: 
După „losif cel cu bun chip“, ete 

Nicolae tipograf; 1825, Octovrie 14. 

889. 3. Pomelnie: 

Acestu sfță]ntii şi dumnezeescii pomealnici, carele să chiiamă 

proscomisarion, iaste al sf[iintei şi d[ujmnezeeştii besearici din 

Tirgul Rimnicului, care besearică iaste zidită din temeliia ei 

de răposatulii Domni lo Pătraşco Voevodi, ctitorulă, iartă 

după aceaia, trecînd multă vreame şi ajungind besearica, la, 

multă slăbitune de cădeare, adus-aii Dumnezei aici, la oraşul 

Rîmniculă, pe dumnealorii neguţătorii chiproviceni, şi, văzînd 

i sf[î]nta. besearică, la multă slăbicune de cădeare, sai apucat 

| de ai boltit-o de iznoavă, cu toată cheltuiala dumnealui 

| 
| 

  

N
P
 

a 
e 

2 
aa
 

Br 

jupan Savvei, şi sai înnălțat turnul clopotniţii cu toată chel- 

tuiala, dumnealui jup[în] Mie Măreţulă, şi sai făcut amvonul 

denaintea besearicii de iznoavă de piatră, de răposatul dum- 

nealui jupan Iova, fiind ostenitoriă dumnealui juplun) loan 

Evepalin. 

Iar, cînd aă fost la, anul 7246 [1738], fiind aceaste cinci judeaţe 

Qincoace de Olt întru stăpinirea prea-înnălţatului Înpărat 

al Romei Carol al 6, etc. Şi, viind neguţătorii din ţara Ar- 

dealului, s'ati apucat cu cheltuiala dumnealor de aii dres sflijnta, 

hesearică cu zidă, și o aă acoperit cu şindrilă, şi o aiă înfru- 

museţat, şi înlăuntru cu toate ceale ce i-ai trebuit. 

Şi sai făcut şi pomealnicul acesta cu toată cheltuiala, dum- 

nealui jupan Constandin, scriindu-se într'insul fieştecarele cine 

aii dat anume... 

lar, cînd ai fost la, leatii 1788, făcindu-se încă răzmiriţă, 

între Poarta Otomanitască şi între Curtea Austriei, şi adu- 

nîndă-se şi la acest oraş ordie de mulţi Turci, sau răpus 
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iarăşi odoarele sflijntei besearici, şi s'aii stricat şi besearica 

înlăuntru, ajungind grajdiii de cai, şi, dărămăndu-i-se do tot 

şi învălişul, ai rămas aşa pină la, facerea păcii. 

Atuncea dar, la anul 1790, cu sfatulă şi îndemnarea celor 

mai de aproape ctitori şi cu voinţa de obşte a tuturor ne- 

guţătorilor pravoslavnici ai Companiei, ciţi sint noriiasi ai 

aceştii sfțijnte besearici, aii fost ales epistat dumnealui jupan 

Dumitrache lovoiulii, carele, cu darul lui Dumnezeă, după 

multa osirdie a sa ai dres besearica şi chiliile de lingă be- 

searică, şi ati adaos, atita de la, răvnitorii noriiaşi, cut și de 

la sine scule şi odoară şi veşminte ... De atuncea pină acumiă, 

la leatii 1812.... 

Era mizgălit cu multe fealiuri de slovă proastă printre cea 

frumoasă şi tiparnică slovă dintiiă, iar acum sai curăţit 

și sau spălat precumii să veade. 

lo Pătraşco Voevod i g[ojsploljda ego! Voica, lo Mihail 

"Voevod i glolsploljăa ego Stanca, Io Petru Voevod [Cercel], 

lo Şerban Voevod Cantacuzino, lo Costandin Voevod Basa- 

rabă lapoi ceilalţi pănă la loan Voevod Caragea. 

„.„ Stoian Cireşii, carele aii dat besearicii o pivniţă cu ocina 

ei la uliţa tirgului... Juplan] Crăciun de Ja. Ocnă, carele au 

dat o pivniţă la uliţa tirgului, şi cu locă de prăvălie. 

„..Juplan] Nicoliţii sin Hagi Hristii lovepali şi ali soţii 

dumisale, cocoanei Nastasiei .... Șase Mineae rumineşti legate, 

cumpărate cu î' 33... Epitrahil i rucaviţe de atlazii cu firă 

şi de belacoasă cu firă de Vencţiia, şi o păreache paftale de 

argintii poleite, cu colanulii lor... 

„„.Jup[an) Nicolae siniă Nicoliţa lovepali... Aă dată şi 

icoana hramului besearicii cu prevazuri poleite cu aurii. 

„.. Jupan] Costandină sint juplan] Nicoliţii lovepali... Un 

stea zugrăvit pe muşamă, cu cucuri de fir bună şi cu pre- 

vazuri de maldahi, i doao sfeaşnice mici de lemnă, zugrăvite. 

„.. Jup[an] Gheorghie sină juplan] Nicoliţii lovepali... 
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.. Juplan] Băluţă, ce sai numit din sfțijntul botez loanti, 
sinu juplan] Nica . Teisanulii, şi al: soţiei dumisale, cocoanei 
Maricăi. 

„ Avind dumnealui cumpărată loculă de prăvălie de: lărigă 
podgoriia, besearicii de la leat 1800, şi apucîndu-se să facă 
boltă, după ce ai curăţitii cu multă cheltuială - pămîntul. şi 

gunoiul ce era adunati din răzmiriţa Neamţilor şi mai de- 

nainte, apucîndu-se meşterii şă facă șanțurile pentru temeliile 

zidurilor, aii începutii a scoate mulţime de oase de oameni, 

dină care sai cunoscut că acesti loc mai denainte. vreame 

aii fostii tot podradie a. besearicii, și răi a mers cu vînzarea 

din mînă în mănă pînă cind ai ajunsi la dum[nealui]. Deci, 
văzindu-se aceastea, şi cîrtindă epitropii sfți)ntei besearţici], 
însuş dumnialui cunoscănd că iaste al: sflijntei besearici, au 
făgăduitii să, dea pe totu anulă cite t! zeace la sflijnta besea- 

rică;; atitii însuşi cît şi cine să va trage din neamulă dumi- 

sale, pentru -veatnica pomenire. | | 

- Ai mai dati încă. şi altii. locii părintesci al dumnealui, în. 

dosulii chiliilor besearficii), dină grajdiulii dumnealori pînă: 

în locul locul popei Ioţei, ca să, fie mai larg. 

Ai dati şi o sfită cu. epatrahilti de catifea, roşie, cu şire- 

turi de ceale bune. Au mai dați şi alte doao sfite.i patru 

poale, totii de mătase, la-icoanele ceale înpărăteşti, și o poală, 

"toții de mătase, la iconostasii. 
.Jupani. Vlăduțiă Madancovici. . 

„. Jupănit Dumitru loan... O- <fită de creditori verde. . 

O sfită de mătăsărie roşie cu aeru şi procoveţe și rucaveţe, 

un stihari diaconesc cu oraru lui de damasci; uni. stihari 

de taclisii cu epetrafirulă,. lui (4835). 

„Acesti jupăni Dumitrache (sin. Matei Iovoiul] ai făcut 

chiliile dinnaintea .besearicii ... Şi o prăvălioară de. piatră. 

Casele ceale noi dină deali ale dumisale [dati «o ocă cară şi una 

ocă unti-de-leamniă»); casele ceale vechi din vale. .. Chiru Stoi 
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sint jupînti Themelie .:. Jupan lamandi Nicolae. .... Jupariă 

Gheorghe Nicolae Purincă ..... Jupîn Mihai Cojocariul ... Jupin 

Gheorghe Ioanovici. . . Coconi Rucsandi, soţiia răposatului Duţă 

Iovipali... . Jupîn Gheorghe Diianulă .... Răposatului Antonică, 

Ghinoiă .... Stan 'Țepescul, carele cu cheltuiala lui aii pardosit 

altariulă besearicii. cu: lespezi. 

„Acest Savvă ati ţinut pe Stana, sora Hagi Cirstii, şi el. 

ati inurit pelăsind copii. Jar. Stana sai măritat de aii luat 

pe Dumitru Moldoveanul de la, Şibiii, şi cu acest juplan] Du- 

mitru ati făcută pe Marița, ce o ati ţinut-o Ionii Moldoveanul, 

și. din lonă Moldoveanulii cu Marița, să trag fiii dumnealor: 

patru şi doao copile; cel mai mare fezor ati fost Dumitrachie, 

de la Sibiiu. 

Jup[an] Chirăi i brat ego juplan] Gheorghie, carii ati zu- 

grăvit besearica, și aii dat unii policandru şi o păreache de 

odăjaii. 

„Jup[an]. lie. Măreţul i brat ego Iacov, carii aul înnălțat clo- 

potnița, şi ati dat şi o cruce. 

Jup[an] lovei.Evepalin, carele aiă dati heserecii sfeanicile 

ceale mari. 

- Jup[an] lovei Abagiul, 'carele a făcut amvonul dinnaintea 

besearici). 

_Jup[an] loan i snă ego juplan] Chira Evepalin, carele « ai 

cumpărat Mineae. 12 cu. frate-săi jupan Cirstea, şi ai dati 

ună rindă de odăjdii şi şi la acoperitul besearicii ai dat 

zloți —, şi la clopotă.aii dat zloți —, şi aii: zugrăvit preste 

tot, şi ai făcut podgradiia de :zidă înprejuru. | 

“Jupan Cirstea Evepalină, nu numai că. aii fosti tovarăşi 

“cu frate-săii jupanti Ioan la cumpăratulă celoră 12 Mineae, 

i la. un rînd de odăjăii, şi la acoperitulu besearicii, etc., ci 

încă ai dat şi:o cădealniiă de argintu. la sflăjnta besearică, 

şi o cruce de argintii poleită, şi ai zugrăvit şi amvonulii, 

şi ati făcut şi uşile Desearicii cu stilpii de piiatră, şi-a mai 
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dati încă şi o candelă de arginti la icoana sf[ăjntului ierarhi 

Nicolae, pildă bună lăsînd odraslelor sale ca, să iubească bună- 

cuviinţa casăi lui D[ulmnezeii, și să urmeaze din neami în 

neam a. o înfrumuseţa, cu aceiaş de D[ujmnezei plăcută rivnă,. 

„„Părintelui Climentiă, iconomuli de la, sf[ijnta Episcopie, 

carele ai fost preotii de mirii la aastă stlijntă besearică, Şi 

aii dat unii Molitveanic sffijntei besearici. 

Aşijderea aii dat şi tatăli Sfiijnţii Sale Tănasie Burtea 

i 42, cind sai boltit bhesearica cu scinduri. 

Juplan] Mihai Ralion, carele aă dată besearicii o candelă, 

de argint. Aii mai dat şi fie-sa Mariia la sflijnta besearică 

o sută şi treizeci de dramuri de arginti. 

.„Juplan] loan Mariiandi, carele ati ajutat la doao clo- 

pote şi la învălișul besearicii, şi la steagă, şi la unii Mfojllijt- 

veanică, i Ja ună Mineii. | 

„. Jupinului Costandin Malachie. 

„Jup[inului] Lazăr Grozdin. (Dă) şi o dveară de mătase. 

Jupinului Radul Băcanul. | 

„Juplinului] Dobre... La dresulă icoanelori. 

„Jupinului Dan. 

„„Jupinului Mişco, carele siaă călugăriță la sflijnta mă- 

năstire Bistriţa. . 

 Pomealnicul juplinului] Hristei, carele au dat sffintei 

pesearici o perdea de mătase la dveara cea mare, coturi 3. 

„.Jupinesii Marişcăi. . 

„Jupan Stănică, zetii| ginere) Ionii Bunea. . . Jup|an) Gheor- 

ehie Boltaşuliă din Craiova, sin Logoflă]t Stan din Rimnicu . 

Ai prefăcut crucea ce o didease răposatul juplan] Lazăr, mu- 

şulă dumisale Grozdinii, cea, cu î2 praznice, şi ai ferecat-o | 

cu argint la, leată 1786... Jupan Nicolae Tutungiu ... O poală 

de cit... O păreache rucaveţi de taclit... Tupăneasa inca, 

sină Niţu Clipici.... Cocoanii Rucsandii Iovipalivna.. .. bivii 

Ciauş Gheorghe Capeleanu [chip de la, «1834, Ioan Zugravu».] 
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4. Pe o cruce în curte: | , 

Sai ridicati atastă cruce şi pisaniia de popa Păun Stani 

ereti, Ana, erița, G[riJglorel, Ibanii; morţ: Niaga eriţa, Giri])- 

glore] erei, Maria eriţa, Zisu, loan, Tudor. 

5. Pe un Mineii de Buzăii (lulie): 

Acestu. Minei, luna lui Iulie şi cu luna, lui Avgustii, şi cu 

alte Mine[e), care cuprindă, în toate, 12 luni, adecă toată 

slujba besearicii de peste totii anulă, le-am cumpărată noi, 

juplăn) loană, dinpreună cu frate-mieii jupană Cărstea, fe- 

torii jupănului Marcu Evepalini Chiproviceanulii, ti 40, bani 

vechi, şi le-amă închinatii sfijntei besearlelcii ce iaste în 

Tărguli Rămnicului-de-susii, otii sudu Vălcea, unde să cin- 

steaşte hramulti sfțintei preacuvioasei maicei noastre Pa- 

830. 

831. 

rascheva, ca, să fie aceaste cărţi stătătoare sfli]ntei besearlejci, - 

neclătite, nestrămutate în veaci, să să laude şi să să pros- 

lăvească toţi sfinţi de preste totii anulă, căţi săntă în 12 luni, 

şi să fie şi părinţilorii noştri şi noa0 de pomenire; cărţi care 

le-ami închinată sfintei besear[elci, unde şi noi enoriiaş săn- 

temi, iarii care sari ispiti cu găndu ca acela să înstriineaze 

vre una din cărţile de la atastă sfțăntă bisearțijcă, să fie 

suptu blestemulă sfli)ntei pessarțijci a Răsăritului şi a Tutu- 

rorii Stlihnţiloră; Martie 25 dne, |: 7234 [1726]. 

Pentru Mareo lovipali (Iovipalin) şi fiii să, loan şi Cârstea, v. 

pomelnicul de, mai sus. Loan are spe Chira. Fiii al acestuia este 

Nicoliţă, care trăieşte pănă pe la 1821, lăsînd măcar patru fii, pe 

Constantin, pe Nicolae, pe Gheorghe şi pe loniţă. V. Studii și 

doc. VIII, pp. 21, 58, 82. 87-8, 90, 129; XII, pp. 166-1. 

6. Apostol de Rimnie. 
- 

7. Liturghii de Rimnic, 7295. 

8. Pe Cazanii de Rimnie, 1192: 

Acastă sfăntă şi dumnezeiască carte ce să chiiamă Caza- 

nie, iaste a sfintii biserici din Tărgi, unde să prăznueşte hramu 

preacuvioasei Maicii noastre Paraschivei, şi sai dati de 

892. 
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dumn[ea]lui jupănă Dumitrachie Iordanii, ca; să-i fie vecinică 

pomenire; 4796, Sep[temvrie] 19. 

D. Biserica Sf. Dumitru. 

1. De-asupra pridvorului, în foarte frumoase: slove. zugrăvite: 

„ Acesti advonă S'aii făcută dină temelie. cu. chieltuiala, du- 

m[isale] Logofătului loan zugravu şi soţia sa, Elena, spre 

pomenire dumnialor şi a fiilor duni[nialor), anume: Alec- 

sandru, Haralambie, Costandin, Grigorie, Efrosina, loan, 

Nicolae, Efrosina şi cu. totu: neamul lori, la anulii 1838, 

Sept|emvrie). 

2. Mineie de Rîmnie. 

"3. Ponticostarii, de Rîmnie. 

“4. Liturghii din 1813, legate de Ioan Bunescu. 

E, Biserica Sf. Gheorghe. . 

1. La intrare: 

Aciastă s[făntă] şi d[u u|mnezăiască biserică, "unde să! cin- 

steşte şi să prăznuește hramuliă sfăntului) marelui mue[enicii] 

Gheorghie, care atastă biserică nt să ştie de cine este zidită 

din temelie, iarii la ani de la, H(risto]s 1681 s'au înnoită 

de Preasfinţiia, Sa părintele Theodosie Mitropolitii; iară, la 

ani de la Adam 7245 (1737), Sculăndu- -să, Turci'cu război a- 

supra Nemţilorii, au arsi şi atastă s[i făntă] biserică, şi iară 

Sai dresti de un nepotii ali Preasffi)nlţiei Sale), Mihail, şi 

de un moşii Ionii, i de moş Radu, ca în vet să slă] plol- 

m[eneasjc[ă]. : 

2. Pe o icoană de la alta»: 

Acasta sflă]ntă icoana sai făcutu de durmnialorii nepoți lui 

Mat[ei] Arvatii, Marin, Mariia, Mariia, Gheorghe, Ana, Grli- 

gore, Alelii (sic), Tudora, Gheorghe, Matei, Maria, Gheorghe, 
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Ana. ereița, G(rigore, Păuna, Mitru, Clonsjt[antiniă]; „1839, 

Inie 14. 

3. Pe un castron: 

Mihţai] Iv[an); 1775. 

4. Pomelnie din secolul al XIX-lea. 

Domni: lo Alexandru Voevod, lo Nicolae Voevodii, Io Costan- 

dinti Voevod, lo Mircea Voevod, lo Șerbani Voevod, lo Mihail 

Voevod. 

Se reproduce pisania. Apoi: 

Şi iarăş sai dresă de unii nepotă ală Preasfinţii Sale pă- 

rintelui 'Theodosie, chirii Mihailă proigumen alti Coziei, iară 

Ja leat 1763, fiindă ispravnici dumnealui Petru Grădişteanulii 

bivă Velă Stolnici [ef. Studii. și doc., VIII, pp. L-ui], ai 'zu- 

896. 

897. 

grăvită oltariulă şi besearica. Dec acumiă, la anii de la H[ris- ” 

to]s 1779, fiindcă era tinda besearicii. mai mare şi nebol- 

țită, îndemnatu-s'aii din rivnă d[u]mnezeiască unii moşii loni, 

împreună, cu unii noriiaşii alti sfțijntei besearici, anume Ra- 

dul, şi aii mai lărgitii besearica, cu micşorarea tinzii; care 

tindă aă şi boltit-o şi zugrțăvit-o] cu amvonulii. Ai mai făcută 

moșii Ionii şi chiliile, cu zidulă înprejură. At mai dată şi 

Radul ună peateciă de săliște la uliţă. Iară, cînd ară fi să 

se scrie neştine la, acesti d[ujmnezeesciă pomelnicii, să fie 

prină ştirea preoţilori, ca să să, se ştie “pentru ce i-ară fi ca 

să se pomenească. lară, de va a îndrăzni cineva a serie vre 

un nume fără ştirea, preoţilorii pesearicii, de va fi parte be- 

sericască, să i să iă, darulii, iară, de va fi mireanii, să se 

afurisască . . . Matov 28, 1783. Smeritului ierodiaconii Grigorie. 

lo Alexandru Voevod, lo Nicolae Voevodi. Episcopi, de la 

„Cozma arhieroshimonah“ la Filaret. 

[Arvat, dă] o Evanghelie ferecată cu argintii şi unt potiri 

de argintii şi o cruce de argintii şi cinci candele de arginti şi 

unii locă deo jumătate de zi, î îngrădiţi, ce să otăraşte cu alu bi- 

searici, şi de o partesă hotăraşie su jupănt Dumitrache Iolvoi. 
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1815, Mai. Acesti loan Arvatii aă ajutată la facerea prăz- 

nicariului cu ti'treizeci. [Altul dă] un epitrafiri de belacoasă. 

[Altul ajută] la pardositulă besearicii. [Altul dă] taleri 280 pen- 

tru şindrilit. [Altul] coroana la Sf. Gheorghie, susă la Troicnică, 

doao coroane de argintii cu porumbu şi o poală mare peste 

preastolii, cu plaştice . .., doao chipuri de mănici de axgintiu, 

cu 2 pietri. | | | 

5. Evanghelie de București, 1794. 

F. Biserica Sf. loan. 

La intrare: 

Acastă s[făntă] şi d[ujmnezăiască biserică, unde să cinstește 

“şi să prăzn[uiaşte) hram[uli] S(făntului] loană Botezătoriiă, 

neştiindu-s[ă] de cine este zidită din temelie pînă la boltă, 

sau sculatui d[ujmneal[ui] juplan)] Dumitrache Evoiă, la, leată 

1815, de o ali boltit-o, şi ai făcutii şi clopotniţa, şi jugră- 

vindu-0, şi făcînd şi 5 icoane, şi candele de argintii, şi cu al- 

tele mai înpodobind-o, după cumu să vede, ajutăndiă şi d[uJm- 

nealui jup[ăn] Niculiţa Iovipale cu tl. 500 şi d[ujmnealui Lo- 

gofăti Ioniţă ali poplei] Dumitric(ă] cu 1]. 200 awrn. [== Bur., 

bătuţi). 

G. Biserica Episcopiei. 

Refăcută cu totul la 1857 (v. mai sus, p. 304), n'are vechea 

inscripţie pe faţadă. Cea din 1856, în Istoricul eparhie Rimnicului, 

pp. 180-1. Din vechea inscripţie a lui Climent pare a fi luat acest 

loc: „a fost mai nainte biserică clădită de arhiepiscopul Eftimie 

al Severinului şi Mihail episcopul, iar, la anul '/243 [1735], în 
vremea războiului, Turcii cu Nemţii, auzind, s'a făcut a doa oară, 

de părintele Climent episcopul“; se spune, tot aici, că această zi- 

dire s'a dărimat, după un foc, la 1847. | 
La locul ctitorilor sînt numai chipurile lui Calirie şi lui Barbu 

Știrbei, amîndouă reproduse înacartea citată (pp. 164, 181).
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1. Pe o cutie cu moaşte: 

Acastă cutie întru carea să află pusti cinstitulii capii ali 

sfță)ntului marelui m[ujcenicii Mercurie, s'aă făcutii cu chel- 

tuiala Sfinţii Sale iubitoriului de D[ujrânezei chirii Parthenie» 

eplijse[olp Răm(nicului]; 1767. 

Pe fund: | 

Episcopiia Rimnicului. Aprilie 30 dni, la leatii 1767. 

2. Pe o cruce: | 

Nexrap:os Îvobusvos Ksora, Eros 1830, Maiov 9 [= Nectarie, 

egumenul Coziei; anul 1830, Maii 9). 

3. Oruce a Sfintului Mormânt [rod zavaţioo Tăpov]. 

4. Pe alta: 

lo Antoni Voivod; 7179 [1670-1]. 

5. Pe o piatră: 

Climent eplisicop Răimnicului, Stoiana, Ivăno... cn kgmer 

[= această cruce); 7209 [1700-14]. 

Mai sînt și alte slove, fără înţeles, fiind scrise de un meșter 
necunoscător de carte. . 

Părinţii lui Climent sînt Radu și Paraschiva (Istoricul eparhiei 
Rimniculuă, p. 259). 

6. Pe o tiplotă: 

Theodosie, arh[imandi it] Cozlian); 1810. 

7. Anaforniţă, cu chipuri de sfinţi în medalioane, lucrate n: 

relief cu ciocanul; veacul al XVII-lea. 

8. Pe o tămiierniţă: | | 

S'aii făcut de preaosfinţiltul| părintele] Nifon Sevastis, egu- 

menu sflintei]. wovîjs Cozie; anu 1844, luna, Martlie] 1. 

După Istoricul eparhie; Râmnicului, p. 192. 

9. Ai fost trimese la Exposiţie moaştele Sf. Filip, Mihail al Si- 
nadei şi Marina, eare poartă, pe benzile de aur ce le încunjură, 

899. 

900. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905, 
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inscripţii slavone (1642, 1647, 1652), a căror traducere se dă pe 
pp. 205-6 din cartea citată. 

10. Tipicon de Iaşi. 

LXXII. Paraclisul Episcopiei. 

1. La intrare: | a , ă 

Acestii sf[ă]ntii şi d[ujmnezeescă paraclisă, din temeliia 
lui iaste ziditii şi cu zugrăveale împodobită din buni gănduliă 
şi cu totă cheltuiala cinstitului şi de D[ujmnezei iubitoriului 
părintelui chiră Grigorie, epliscopiă| ali acestei sfiiinte epis- 
[copii), întru slava, lui D[ujmnezeii şi întru lauda hramului 
sf[ănjtului marelui ierarhă Grigorie b[olefojslovulii, întă zilele 
luminatului Domnii lo Grigorie Ghica-Vod[ă], leatu 7259 
(1750-1]. 

Facsimile, în Istoricul eparhie; Rimnicului, la p. 188; unde şi 
lectura. | 

2. Uşă sculptată (ibid.) şi jeţ episcopal cu vulturul bicefal. 

3. Pe dosul păretelui de la intrare: | 

Sai zugrăvitii acestă sfăntii paraclisă la, leatiă 7262 [1754), 

sfărşindu-să la luna, lui Avgusti în 22 de zile. 

4. Pe un epitrahil: | | 

lo Costandinii Basarabi Voevod, renxAa Alapia [= Doamna 

Maria]; leat 7200 [1691-2). | 

5. Pe păretele din fund: . 

Ilomenn ran: Tpnrogie sSrpadu, 1753. [= Pomeneşte, Doamne: 

Grigorie zugrav; 1753.) 

| 6. Pe o cruce: e 

Dionisie ierom[ona!h, eclisiarh Mitropoliei]; 1809, Sepl[tem- 
vrie) 8. 

7. Pe o perdea de la 'dvera cea mare:
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1830, Ghenjujarlie]. Nectarie arh[ijm(andrit] ig[u)mţen] Cozii. 

8. În pridvor, chipurile de ctitori, mîzgălite şi ele la reparaţie: 

lo Costantină Gehani Racoviţă Voevod. Grigorie episcopi 

Rămnicul[ui). 

Bolniţa. 
1. La, intrare: 

Acastă, sfăntă şi dumnezeiască biserică, ce să cheamă bol- 

niţă, întru carea să cinstește şi să prăznueşte Adormirea 

preasflinjtei Născătoarei de D[ujmnezei şi plulr[ujrea Fe- 

coariei Mariei, iaste zidită, din temeliia ei prin osteneala, şi 

cu toată cheltuiala Preasilinlţii Sale chir Climenti epli]scopă, 

precumi şi biserica cea mare iarăş de Sf[ijnţlija Sa sai 

înnălţată şi cu zugrăvele s'aii înpodobitiă, în zilele Mării Sale 

lo Costantini Necolae Voivod, ispravnică fiind Spiridon 

monahi, chelară; Oc|tomvrie] 20, 7254 [1744]. 

Și în Istoricul eparhiei Rimnicului, p. 185. 

2. În dosul uşii de intrare: | 

Ziditu-saui atastă sfăntă şi dumnezeiască, hbeserică din 

temelie, şi cu zugrăveala, şi cu alte odoare înfrumseţată, priniă 

nevoinţa şi cheltuiala, smeritului chiră Climent, episcopu 

_Rămnicului; 7256. Zugravii: popa Gheorghie, Badia diaconi. 

Şi în Istoricul eparhie Rimnicului, p. 185. 

Pavilionul. 

1. Pe un fragment de piatră în pridvor: 

.„.„ zilele bunului creştini Ion Costandjin Volevod, șai dati 

dato|ria| ta de obşte la anii de la Adami 7201; iar de la 

H(risto]s 1693]. | 

Pentru clopotniţă, v. eartea citată, p. 238 şi urm. — Clopotele 
sînt din 1834, 1847, 1848. 

Crucea din vie. 

[Gu] nponzaoaentem wrua H ch Cermei CHA H CREpUUenTEM 

Tre AYa amin, B3ABRHAE CA CRH WCTHRH KpCTh Rh AMOABS HN Ri 

8136. Vol. XV. 2 

911. 

912, 

913. 

914. 
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917. 
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HOYBAAS HK Eh CThik WTA Hulero HHkoaaa Mug[ajanxi|entn] enckns : 

u Bm3Aguxe cin kperh Îw Kocranaun llepsan Roekoa H real 

er Banama Baceenisi wTrua Alwnncia enckna Pumnnk., A. 9. BART 

F39ăA. 

Adecă: 

Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea 

Sfintului Duh, amin. S'a înnălţat această cinstită cruce pentru 

rugăciunea, şi pentru lauda, celui între sfinţi părintelui nostru 

Nicolae, episcopul Miralichiei. Și a înnălțat această cruce Io 

Costandin Şerban Voevod și Doamna, lui Balaşa, cu bine- 

cuvîntarea părintelui Dionisie, episcop de Rimnic; Mart 

(Mai 9?), anul 7164 [1656]. 

Şi în Istoria eparhiei Rimniculuă, p. 233. 

LXXIII. Însemnări de pe cărţile din biblioteca Episcopiei. 

1. Baia-de-fier. 

1. Pe o Cazanie din 7256: 

Acastă Cazanie iaste al sfintei mănăstiri Hurezii, aată de 

Sf|i]nţiia Sa părintele chiri Climenti, şi sai dati sfintei bi- 

seareci de la Baia-de-fieră, unde hramul Tuturoru Sf|i |nţiloriă ; 

Aprilie 25 d[ni), 7257 (1749). Dionisie arh[imandrit), ig|ujm[en | 

Hurez[ului). 

2. Pe un Triodion din 1731: 

Acesti Triod este ali sfintei mănăstiri Hurezu, și l-ai dati 

smerilu igumen Dionisie ierimonahi la biserica sfintei mă- 

năstiri de la Baia, la luna lui Fer. 28 dni, It. 7240 [17/32]. 

3. Pe o Eranghelie din l1—: 

.... Cumpărată de dumnealui Iacovă, dinpreună cu nepotu 

dumisale Avraamii otii Baia-de-heriă, aşijderlea] şi sfăntă an- 

timis este totii de cumpărati . . ., la stlănjia bisărică ce noao 

otii Sărbeşti. 

V. prefața vol. XIV din Studii și documente.
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2. Bărbătești. 
1. Pe o Cazanie din 1256: 

[Dată de) popa Mirea otii Bărteşti [la 7267 (1758-9)] sf[ijntei 

besearici cei noao de piiatră din Bărbătești. 

2. Pe un Apostol din 1704: 

Acastii Apostoli l-ami vănduti eu popa Dimetrie Sfinţii 

Sale popei lui Grigorie snă Andrei boiari otii Bărbăteşti 

dreptii zloți 19, şi amu lăsatii zlotiă 1, că ai fostii tocmeala, 

zloți 20, şi ami ertatii zlotii 1, ca s[ă] zică şițmie cine va citi: 

Dumnezei să-l iarle; la, cursu anilor de la, începutulii] Lumii 

7246 [1747-8]. 

3. Pe un Triodion de Tirgovişte, 1649: 

Acastă carte a dat-o popa Nicodimu iermonahă oti Bistriţă 

de pomană dumnealui Ștefani vi. | Vistieriii ?] oti Bărbăteşti. 

la sfănta bisearică unde să prăznuiaşte Sf|ăntul Nicolae, 

lanuarie 25 dni, leat 7229 [1721]. 

4. Pe Mineiul de Novembre din Rîmnic: 

Acastă sfă)ntă şi a[ujmnezeiască carte ce să numeaşte Mi- 

neaiul lunii lui Noemvrie, l--i dăruit Sf[ijnţiia Sa părintele 

Macarie iromonahi sf[i)ntei besearici cei noao de piiatră dinti 

Bărbăteșşti, întru carea, să prăznuiaşte hramul preasfintei Năs- 

cătoarei de D[ujmnezeii cinstita, ei Întrare in besearică ... Popa 

Joanii sintii Macarie, eg|ujm[en]oti Bărbăteşti, amiă scrisă ; 1779. 

3. Bengești. 

Pe Faptele Apostolilor: | 

Chiriu chiră Climenti, episc[opul] Răimnicului, pentru po- 

menirea Preasfinţii Sale:, să-i fie în veaci, pentru că i-amiă 

slujită 10 ani în protopopie; iarii cine l-ari fura, să fie afu- 

risită de părintele episc[op], şi de toţi sfinţi părinţi ot Ne- 

cheia, 318, şi de mine aan rgemumy [= ei, greşitul] popa loan 

prot[opopă] Telesculi; Noerhv[rie] 20 d[ni] 7257 [1748]. Acestă 

sfăntă Apost[olă] l-a dăruitu protopopă loană dumnealui 

918. 

919. 

920. 

921. 

922, 

   



  
    

  

923. 

924. 

925, 

926. 

927, 
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Stolnicului Bengescu. Aicea la sfănta bisearică, la Bengești . 

R[adu) Bengescu bivi Velă Stol[nic). 

4, Bistrița. 

Pe un Apostol de Buzăii: 

Acestui sf[ăjnti Ap[ojstfollă iaste al sfintei mănăstiri Bis- 

triţii, lăsatii de Stefani ig|ujm(enă) Bistriţii, să fie în chiliia, 

igumenească,. 
5. Bistriţa-Cozia. 

Pe un Apostol din 1683: 

S'aii înnoitii cu legătura în igumeniia, Sf|inţiei Sale] chiră 

Costandie arhim[andrit] Bistlriţii), 1800, prin osteneala mea: 

Dionisie eclis[arh]. 

+ Acesti sf[ăntă Apostoli l-aiă datii proeg|umenul] chir 

Grigorie ot Coziia la bolniţă, unde iaste hramulă Sfli)nţiloriă 

Apostoli Petră şi Pavel, ca să fie Sflijnţii Sale veatnică po- 

menire; iară cine sarii îndrăzni ca să-lu dezlipiască, să fie 

supti blăstămuli Sfintei Troiță. 

Octjomvrie] 3 dni, 1 7214 [1704]. 

Grigorie proeg|umeni] otii Cozia. 

6. Bunești. 

Pe un Penticostarion de Rîmnic, 7275: 

Acesti Pentecostarii l-amiă cumpăratii ei, popa Pătru, ce 

mă tragii din neamu Avrămeştiloră, de aia, din satulu Bu- 

neştilorii, pe moşiia, sfintii episcopii, şi l-amiă cumpăratii cu 

t! 6, însă şase, la. anulă de la Face[rea] Lumi 7287 [1779], la 

luna lui Agosti 1. 
1. Căluiăi. 

Pe un Apostoli, de 1774: 

A fost a Căluiului, supt Gavriil arhimandritul (1806). 

8. Cineni. 

Pe o Cazanie din 11781: 

Acastă, sfăntă Cazanie iaste cumpărată de popa Pătru 

Oprişi, pentru îndelnicirea cetirei fezoriloriă lui, ca să o stă-
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pănească, cu pace, şi scrisii eii, mai multii păcătosulii şi tică- 

losulă robulii lui Dumnezeii popa Păţru Oprișii, cu mână de 

tină, cu condeiii de găscă,; Ghen[arie] 1 13, 1788. Și am văn- 

dut-o la satulu Cănenii. 

9. Cănepești. 

Pe un Antologhiu din 11—: 

Al popei Stantuli Sirbesculă, care sănti preoti lu sfănta, 

besearică la Cănepeşti, sud Gorj; de la începutul besea- 

răcii amu fostii purtători de grija şi chivernisători la facerea 

besearicii, păn sai isprăviti, şi sai sfinţită cu bl[algoslo- 

veniia Preasfinţiei Sale iubitoriului de Dumnezăi ep[ijscopi 

” Filaretii ali Rămnicului... Cu t! 25, şi pă legătură ami dati 

U 2... Mai 8, 1785, 7293. 

10. Cornet. . 

Pe un Antologhiu din 17—: 

L-aii datii Preasfinţiia Sa părintele episcopul chiriu chirii 

Parthenie de Rim|nic], la sfăntulă schitu ce să chiamă Corne- 

tulă, prină mine, Rafail monahul, ca să fie Preasfiinţii Sale 

veatnică, pomenire, şi de la, sfăntulii schit să fie nestrămutatii 

în veci, amină; luna lui Dechemv(rie] 22, vleat 7275 [1766]. 

11. Drăgănești. 

Pe o Cazanie din 1256: 

Acastă sfță|ntă şi d[ujmnezeiască carte ce să chiiamă Măr- 

găritui, adecă Cazanie, iaste a sfintei besearici de piiatră dină 

Drăgăneşti, hram Vovedeniia bo|goroailți [= Maicei Dom- 

nului), dată de pomană de Preasfțijnţiia Sa părintele chiră 

Climenti, episcopi Rămnicului, pentru vecinica pomenire; 

Sep[temvrie|] 8 d[ni), 7261 [1752]. 

928, 

929. 

930. 

   



  

  

    
  

    

931. 

932, 

933, 

934, 
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12. Giurgiu. 

Pe un Apostol de Buzăii (al episcopului Damaschin): 

Amu scristi eii, popa Iordache ot Giurgu, care amii învă- 

țată copii popii lui Calin. 

Să, s[ă] ştie că acesti Apostolii iaste ală lui Marină sin 

popii lui Calinti otii Giurgiu, ipro&; şi ami scrisă ei, Marini, 

cu măna mia, ca să nu aibă altulă a mă rămănia. Mesţa 

Noemj|vrie), 7264 [1755]. 

13. Govora. 

Pe un Triodion din —: 

Acest Triodii sai dăruit de Preasfinţlia Sa] proini Mitr|o- 

politul] sfintei măn[ăjstir(i] Govorii. Dech[ejm[vrie] 28 dni, 1777. 

14. Greă, 

Pe un Apostol din 1683: 

Acestii sfăntu Apostolii l-amii cumpăraţi ei, Barbulă părcă- 
labulii otii sati Greci, otii sudă Rom[anaţi]), şi l-amă cumpă- 

rai dela fezorul popei Albului, umblăndiă cu elă fecoruli popei - 

Albalui ca să-l vănză în tărgă, în Caracali, i-amii dati ei, 

Barbuli părcălabulii, tl.1 pl. pă dănsulă, cu ioemeală în mij- 

locu tărguluj domnesc, fiindă mulţi oameni marturi, care 

ai fosti cănd l-amu cumpărată: părintele popa Tudori otii 

Greci, Radul Ciortacii, Raduli Budulaii, şi alţi oameni a 

„fostă marturi .... E, Preda sint popla] Albul ... . La iuna 
lui Aprile în 2, la leatii 1759. 

15. Hurez, 

Pe un Testament de 1703: 

Acesti Testamentii iaste ali sfintei dumnezăeșştii mănăstiri 

Hurezii, şi s'aă arătatii aici ca să se vază, să nu-lă ducă la 
alte lăcaşuri, fiindu alu sfintei mănăstiri Hurezii, precumi 

întru adevăru să veade. 
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16. lazer. 

Pe o Evanghelie de 1682: 

Acastă sfăntă Ev[anleh[ellie cumpăratu-o-aă Sflilnţiia S[a] 

părintele chirtă Ilarion, episcopulii Rămnicului, şi o aii datu de 

pomeană, sflijntei mănăstiri lazeruli, iartă cine sară ispiti a 

o lua de aici, să fie procleti, afurisit, anathema, de D[ojmnuli 

nostru Is[us] H|ristojs. 

17. kuarna. 

Pe un Octoih din lî—: 

„... Cu toată cheltuiala, dumnealui Gheorghe Gircu ot Iz- 

vana, dindă pre lucrulă lui tal[eri] 5, 30 parlale), adecă pa- 

r[ale) treizeci; darii tocmeala, lui aii fostă tal[eri] 6=, ci aii mai 

lăsat şi numitu legători parale 30, pentru veatnica pome- 

nire; iar saftiianu l-aii dăruitii dumnealui Sămeni Miloiii otamii, 

[= de acolo], pentru veatnica, pomenire. 

18. Jitianul. 

Pe o Evanghele de Snagov: 

Acastă sfăntă Evanghielie iaste a sflijntei mănăstirii Jătiia- 

nulă, şati legat-o Sfinţiia Sa, părintele ig[u)m(eni)] chirii Ananiia; 

Oc[tomvrie] 24 dn[i], leat 7233 [1724]. 

19. Motru. 

Pe Papiele Apostolilor: 

Acesti sfăntii Apostolii s'aii legatii ali doilea de robulii 

lui D[ujm(nejzăii loanii Popescu, dasc[ali] otii Cerneţi, sănă 

Samoilă ermonahu otii mănăstirea Motrului. 1194, Noemvrie] 6. 

loanti Popescu, dasc[ălă]. 

20. Negoieștă. 

Pe un Appstol: 

Acastă sfță]ntă şi dumnezeiască carte ce [să]numeaşte Apostoli, 

iaste cumpărată de preoţii de la Negoeştii, de la biserica boe- 

935. 

936. 

937. 

939. 

   



    

    

    

  
    
  

940. 

941, 

942, 

943. 
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rească, cea, de piiatră, anume preoţii popa loani Dragomi- 

rescu, popa Dumitrașco Vierescu, diaconu Preda Borcan; 

cumpărată cu tl. 6 pl. 

| 21. Novaci. | 

Pe o Cazanie din 114—: 

.... Sail cumpărat de aceşti noriaș... la, biserica Nova- 

ciloră: Pătru Novătanu săn Ilea, Ştefan Fisăi, popa Ion 

Borbeae. | 

| 22. Ocna. 

Pe o Evanghelie din 1682: 
Acaştă, sfăntă și dumnezeiască Evanghelie este a biserici 

den mahalao răs[ăjritului de la Ocne, unde să prăznuescii 

Sfinţii Voivozi. Leat 7246 [1737], Oc[tomvrie] 15. Popla] loană. 

Acastă Ev[anleh(ellie dată iaste de pomană de Măria Sa 

lo Şerbani Voivodii la bisearica domnească la Ocnă, unde 

iaste hram . . ., pentru . . . să fie besearecii. Cărstea Loglojfţăt, 

ispravnici. 

23. Pociovaliște. 

Pe un .1postolă din 17:— 

Acestă sflăjntă Apostolă care ne-ai lăpădat-o părintele epis- 
copul Climentiă la bisearică la Poz[oJvalişte, însă la beasia- 
reca cea veaiche; care amii plătit-o cu zloți 9, numai preoţii 
i diaconii carii ami fostă rănduiţi la acea sfăntă besearecă, 
toti pe anume, cine ce ami daţi; însă e, popa Barbulti otă 

Pot[ojvalişte, amă dată bani 150. Ami dati eu, popa Raduţa, 
pe acestii Apostoli bani costande 18. 

24. Polovraci. 

Pe un Mineiă de lanuar, 1779: 

Acastă sfăntă carte iaste a, sfintei mănăstiri Polfojvraci. 
Pahomie ig|ujm[enul]; 1787.
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Pe un Apostol din 1747: 

La, leatul 1802, Aprţilie] 27, Duminecă lingă sară, la două 

săptămîni după Paşti, ai călcat cirjaliii oraşul Tărgu-Jiiului, 

arzind toate casele, tăind şi robind şi oameni, şi, după ce ai 

şezut o săptlăjmină în Tărgu-Jiiului, apoi sai arădicat şi 

Sati dus la satul Stăneşti, și acolo aii șezut altă săptămină. 

Ş'aii ars toate satele şi sfintele biserici după supt munte, şi 

acolo mulţi oameni aii robit şi ai tăiat, fiind ca la o mie de 

Cirjalii, şi mai marele lor ai fost Manah-Ibrahim. Și, de acolo 

plecînd, s'aii dus la Ocnele-Mari, arzînd toate casele pe drum, 

şi sfinta mănăstire Pollo|vragi (sic). Şi, fiindu-le trecerea prin 

acest sat, Romăneşti, multă stricăciune şi pagubă ai făcut, 

luînd şi un rob, pe Ioan sin popii Nicolae, şi la mulţi oa- 

meni ai tăiat şi ureichile, şi, după dinşii viind nazirul de la 

Braila, cu vr'o cinci sute de Turci, cu Cazaci, cu tunuri, oaste 

împărătească, saii aşezat aicea, în satul Romăneşti, şezind 

o săptămînă, cît ai şezut şi Cîrjaliii în tirg. Și, viind Cîrjaliii 

aici, și sai bătut cu dănșii, a arsi şi multe case dintru acest 

sat, şi sfinta biserică; ati făcut şi metereze, sfărămînd timpla 

toată şi icoanele, rămiind numai păreţii; şi ai fost fără de 

slujbă opt luni, pănă la Dechemvrie în 20, şi, aducînd pe 

Sfinţia Sa, parintele protopop Andrei, ai tărnosit-o şi a 

sfinţit-o, şi toată ţara, şi boierii aii fugit peste munţi; aflin- 

du-se Domnu ţării Măria Sa Mihai-Vodă Suţu, ai fugit, cu 

toţi boierii, din Bucureşti în Braşov. Și, spre a se şti precum 

Sati întîmplat, am însemnat aici aceasta la 1802, April 27. 

„+ protoplopl- 

Acei boieri ce aii scris şi iscălește mai sus, după cum ai 

scris, adevărat este, şi robul ce-l arată că sai robit, îmi 

este mie frate, şi nici păn acum nici ai mai venit, nici s'a 

mai auzit unde se află. Şi cel ce iscăleşte mai sus în anul 

trecut, la 1806, în luna lui Mai 7, l-ai chemat Dumnezeii; şi 

pe amiîndoi Dumnezeii să-i ierte. 1807, Iulie 24. 

944. 
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25. Slăviteşti. 

945. Pe un Triodion de Rimnie, 1831: 

Acastă sfăntă carte iaste cumpărată de robul lui Dumne- 

ză loni Slăvitescu, dăruită bisericii otă Slăviteşti ;7249 [1740-14]. 

26. Sohodol. 

1 946. Pe un Octoih: 

: „„. besarică la satii, sati datii de acolo toate cărţile, sau 

lotii şi acesta, şi amii slujitii cu elă pănă la răbeliia lui Du- 

A dori, şi atunta s'aă pusi toate cărţile în bolta besaricii, şi 

4 după trecerea Turcilorii, sati găsitii celealalte cărți, iaru atasta. 

nu s'aii găsitii. (E din Sohodol; însemnarea, din 1839.) 

  

27. Timișani. 

947, Pe un Penticostarion din 17275: 

  

Atastă, sfăntă şi dumnezăiască carte aiă trimis-o protopâpu 

! lionaşco la, sfănta biserică a nostră la Timişaniloră, şi ami 

i plătit-o cu talere zăce, eă, popa Ștefulă ot Timişani. Dintr” 
acește t]. 10 arată la vale cine ce ai dată anume: 

Bani 90 Dumitru Crăgui. 

« 90 Tion săn Laţco. 

« 40 Udrişte Huşta. 

| « 78 mătuşa Gazda. 

«40 Ghiorghie Timișanu. 

« 40 Stămatie Morăga otii Paiosa. 

« 80 Barbulii Bărhotă. 

    

28. Topolnița |v. şi vol. I]. 

948. Pe un Octoih din l7—: 

Acastă sfintă şi d[ujmnezeiască carte ce să chiamă Triodă 

o ami cumpărati eă, losifii ieromonahu otii Tismana, şi o amuă 

dat-o sfintului schitii Topolnița, unde să prăznuiaşte şi să 

cinsteaşte hramul tăerii cinstitului capii ali Sfintului loan 
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Botezătoriulii, pentru veaenica pomenire. Fev[ruarie) 14 dni, 

1778. 

29. Vâlcan. 

Pe Triodionă de Rîmnie, 7290: 

Să, s[ă] ştie, că atastă sfăntă şi dumnezeiasca carte ce să 

chiiamă Triodi, l-ati cumpărată loană Beuranu, fezoru ;lui 

Dumitru Beuranii, şi l-ami cumpărat cu tl. 5 la sfănta bea- 

serică satu schila Vălcaneloriă. .. În cursul anilorii de la 

H[risto]s 1787. | 

30. Fără loc de origine. 

1. Pe o Psaltire de Chiev, 1640: 

+ Vilădțijea Theodosie. Cine va fura. atastă Psaltire de la 

schitii de la Piiatră, să fie suptu blăstem, afurisitii, procletii, 

anaftema de Înpăratul H[ristojs. 

Aceste rînduri, într'o admirabilă -caligrafie, sînt serise chiar de 

mîna lui Teodosie Mitropolitul Moldovei, cu privire la care v. 

Isi. lit. religioase, p. 180. 

La sfirşit: 
Dionisie ig[ujm([en] Coztin [= Coziei?]. 

2. Pe o Evanghelie de Liov, 1644: 

Acasts sflă]nti buni vestire de Înpărăţia Ceriului Ev[anjgh[e)- 

lie cumpăratu-se-aii: cu toati usărdie a iubitoriului de toati 

podoaba, a sfțintelorii besearici Stefani Mitropolitulă, cu mila, 

lui Dumn(eJdzăii ali Tărgoviştii şi a toati Ugrovlahia, şi o au 

dăruită în sati Costeştii, la sflă|nta, besearici unde iaste hra- 

mulă Uspenia b[ogoridilţi, ca să fie Sflijnţiei Sale pomeani şi 

ertare de păcate, înpreuni cu părinţii Silijnţiei Sale, anume Di- 

mitrie şi Dimitra, în veaci; iară cine va îndrăzni ao lua şi 

ao striina într'altă parte, sati o vinde, şi cine o va da, şi cine o 

va lua, sati o va vinde, saii o va cumpăra, acela să fie tră- 

cletii, blăstemati, anaftema şi afurisit de Vilăjdjijca I[suls 

H[ristols, de 318 wu, ne nn Heră]= părinţi cari sînt din Ni- 

949. 

950. 

951. 

     



              

952, 

953. 

954. 

i 955. 

| 

ji 956. 
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cheia, aşijderea şi de Vi[ăjdțijcia “Mea, şi să-i fie părăş Pr[e)- 

&lilsta Maica Domnului miei I[sujs H[risto]s la groaznica ju- 

decati. Bu Ann |= în zilele lui] Io Mathei Basarab, m[esilţ[a] 

" Ghen(arie] 20, rwama n are [= anii, la anul] 7161 [1653]. 

E scris cu mîna marelui Mitropolit Ștefan, care-și arată părinţii 
şi locul de obiîrşie. 

3. Pe un Apostoli de 1683: 

Luot-ami ei, popa Voinea, acestu Apostolii de la cumna- 

tul Manasiia în bani îl. 1 şi 2ob[oroace)] de grăi, căte bani 

50, car[e] faci bani 100, şi 1 ferde meiui de sămănţa fomete 

(sic), sati bani 88; mlejs[iţa] Mai dnă 21, letii 7203 [1695]. 

4. Pe -un Apostol din 1683: 

Să, să știe, atastă sfăntă şi dumnezeiască carte Apostolii 

Sai datii dini mila lui Şerbană Voivodă Catacozino pintru 

ca să fie de pomană la sfănta şi dumnezeiască — [șters], 

hram —, şi le-amii înpărţitii ei, Stanciulă sin Todorii iuz- 

[başa], leat 7193 (1684-5]. 

5. Pe o Psaltire din 17—: 

....„ Este a mea, a robului lui Dumnezeii Radulii erei, dată 

de pomană de 2 provoslavnici creştini, anume Dumitru Bre- 

zesculii şi de Costea Vornicelu, şi ai cumpărat dreptă îl. 2, 

ca să aibă pomenire; Aplrilie] 3 dni, lleajt 7266, 1758. 

5. Pe o Cazanie din 7256: 

„Și ami scristi ei pe vremia ce să afla coconuli Gheor- 

gheşti Roşianu zapciu pe-glasa Jălţului de Mehedinţi, şi atunci, 

în vremia acia, ai fostii... liatulii 1821, pănă la anulă cu 

liatulu 1827..., 

1. Pe un Penticostarion, din 7215, listă de dăruitori: Pătru 

Drăndara, Dumitraşeo Florescu, loani Tauru, Gheorghie Curteanu. 

8. Pe un Noi Testament de Belgrad: 

“ În leatul 1831, Mai 28, în Joia Înnălțări Domnului şi Măn-
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tuitorului nostru I[suJs H(risto]s, după pacea, cea, desăvirşită, 

între marele Înpărat a toată Rusiia și preste toată lumea 

vărfulă înpăraţilorii, şi între Othomanicească Poartă, după 

ținearea, răsboiului de doi ani şi după desăverșita Rusii bi- 

ruinţă asupra sărmanilor Turci, cînd printi mijloacile Rusii 

cele înțelepte să chinuia ţara Moldovi şi Valahiia să rămăie 

suptii reformă, precumiă toată Europa, făcăndu-să şi oştiri 

regulate într” aceste părţi, ami scris spre ştire. : . . 

9. Pe un Antologhiu, numele dăruitorilor: Danii Mălăialea, 

Şandru Stanei, Matei Blidea, oti Şasa, Dumitru Bicanii ot Şasa, 

Ionii Bălteanulii, Pana Paliţe. 

10. Pe un Apostol, lista de donatori: „Aii datit Gheorghe Să- 

-rart bani 15%, Dumitru Terganu. „Ai dati Voichiţa 2 coturi de 

pănză de groasă.“ 

LXXIV. Biserica din Miroslava (jud. laşn). 

Clădirea n'are astăzi niciun stil. E nezugrăvită şi cuprinde 

numai mormîntul lui Al. Mavrocordat (1907). 

1. Pe Liturghii din laşi, 7267: 958. 

Atastă sfăntă şi dumnezeiască Liturghie sai legati după 

cumi să vede cu chieltuiala unui pravoslavnici creştini, anume 

Vasile, ca să fie pomenită cu totii neamjulii] dum[nealui) la 

ctitornicia aceştii sfinte cărţi; 1778, Mart 4, 1718. 

Şi amii însemnati ei, Gavriil legătorii de cărţi oti Foc- 

şani, care amii şi legatii acastă carte. 

Pomelnicul lui Enachi Balmoj: între nume: Sahinii. | 

2. Pe un Triodion de Bucureşti, 1798: 959. 

Alti lui Filaret Apamias. 

Pecete cu mitra, crucea, cîrja și iniţiale. 

3. Pe un Octoih de Buda, din 181: 960, 

Acesti Octoihii sai afierositi de mine, smeritulă arhie- 

       



  

  

  

    
  

961. 

982. 

963. 
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reă Filaretă Apamias Beldimanii, la biserica dină satul 

Miroslava, unde să prăznueşte hramulii mai .... 

V. şi mai sus Galata, p. 300. 

„ Lâturghii din 1834. 

5. Psaltire din 183%. 

6. Ceasoslov de Braşov, 1835. 

. Mimeie de Neamţ. 

P
 

i
 

LXXV. Biserica Frumoasa. 

V. şi vol. I din Inscripţii, pp. I4-5. 

Il. Pe un mormînt, afară: 

Sub atasta petră in pace reposează loane Mavrogheni, 

trecuti la viaţia eterna in 13 Septemvriu anul 1860, in etate 

de unii ani. 

In somnul de vecie 

Din leagâni in mormăntă, 

Ca florea de câmpie 

Trecut de pre pământiă. 

Asupra furudire familiei Mavrogheni cu familia lui Mihai-Vodă 

Sturdza, v. revista Floarea Darurilor, I, p. 325 şi Blancard, Les 

Mavroyeni, p. 585 şi urm. 

2. Pe altul: 

Pietatea, cea, fiiască al domnitorului Moldovei Mihail Sturza 

ati rădicat acest monument spre pomenire pră-strălucitului 

Mare-Logoflăt) şi cavaler Griglorie] Sturza, născut la 1758. 

săvărşit la 1838, Mart în 13 zile. 

3. Pe un al treilea: 

Sub această petră reposează selavulu lui Dumnegei Vor- 

nicul Petrachi Mavrogheni, săvârşit din viaţiă, la 2 Sep|tem- 

vrie] anul 1866, in etate de 78 ani. Trecatoriule, umelitu el 

te rogă, se dici: Dumnedeii seli ierte. |



  
  

BISERICA FRUMOASA 335 
  

4. Pe o Evanghelie de Bucureşti, 1723: 

"Ex râv mie adrevexije povic ră "Apyathov ris bvopaobeiorjs 

Ppovpdoac, vie zehobonc bad 1 aefăouov val Yeoâdâorov dpos rob 

Îvatov, âvm6ăv bră rod mavoowwtătov nporoawpțeov 20 xathirovpEvob 

xopiov XiBearpo» ... Boorţehoy. SrGorpos [= Dintre ale dom- 

neştii mănăstiri ce se zice Frumoasa, care e închinată, la, 

veneratul şi de Dumnezeii călcatul munte al Sinaii; cumpă- 

rată de prea-cuviosul protosinghel şi catigumen chir Sil- 

vestru... Evanghelie. Silvestru]. 

Foarte frumoasă caligrafie. 

Însemnare romănească, tăiată. 

5. Pe o Evanghelie grecească din 4728 (a lui Hrisant de leru- 

salim): 

Eoriv rijc &ţias TOpaOXebijs Tv Sivalirây, xi Boris AToEvâoL 9T6v, 

iso dad ze tip ăvaipare 1760, 'lobhoo 24 [= Este a Sf. Pa- 

raschive a, Sinaiţilor, şi cine o va instrăina, să fie supt deo- 

sebit blestem; 1760, 24 Iulie). 

6. Pe o legătură: 

964. 

965. 

966. 

Atastă, sv(i]nti Eua[n]ghellie] aă ferecat-o Mărie Sa lumina- . 

tul Domni lo Grigorie Ghica Voevod nn nepgare renTaa 

[:= în cea d'intăiă Domnie], «kr [= la anul) 7239, ao 1730 

[cu arabice]. 

Însemnările la sfinți, slavone. 

7. Pe o Evanghelie din 1154: 

Aă ovvâpoije zod dpioo aBrprovp&yov xp XohGEorpob atei, tă 

zapăvy zapă rod Kowyoravrivov "Aâpăpn 7. May SăfBa ete durvezăe 

abrâv vwnpboovoy, ai. 6 Eevboos adry Zarw rod dvabijparos. 1766, 

"Azpohiov + [= Cu cheltuiala Sfinţiei Sale egumenului Sil- 

vestru s'a închinat cartea de faţă ae Constantin Avrami și 

Manoli Sava, spre veşnica lor pomenire, şi cine o va în- 

străina, să fie anaftema; 1766, 5 April]. 

967. 

  

   



968. 

969, 
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8. Pe potir: | | 

Afpaniov, Baptpac, ovtoy ax zero Koprixv, Sovhrâvas, vw 

ad rexvov [a lui Avramie, a Zamfirei, a părinţilor şi fiilor 

lor; alui Chiriac, a Sultanei, a părinţilor şi fiilor lor] [e. 1780). 

Mai este o anaforniţă din veacul al XVIII-lea și o eruce în 

filigrană. 

9. Pomelnic: 

Mihail Sturza V[oejvod, Smaranda Doamna, Rucesanda și 

fii lor, Veniamin arhierei şi Mitropolit, Filaret arhiereii 

[Apanias) Ioasaf arhimandrit [Voinescu, ctitorul cel noi). 

Morți: 

Isac Balica!, Nestor [Ureche], Mitrofana [soţia lui], Grigorie 

Voevod (Ghica), Zoiţa Doamna, Matei Voevod, Smaranda 

Doamna, Scarlat Voevod, Rucsanda Doamna; Mihail Racoviţi 

Voevod, Anna monahi, Alecsandru, Gheorghii, Grigorie, 

Aniţa, Nestor, loan, Ecaterina, Chiril, Vasiiana şi tot nea- 

mul lor. 

Iliaș Voevod (?), Eremia Movila Voevod, Costantin Movila Voe- 

vod, Radu Voevod, Stefan Gheorghie Voevod, Gheorghie Ghica 

Voevod, Vasilie Voevod, Nicolae Mavrocordat Voevod, Cos- 

tantin Mavrocordat Voevod, Constantin Racoviţi Voevod, loan 

Theodor Voevod, Grigorie Calimah Voevod, Grigorie Ghica 

Voevod, Costantin Moruz Voevod, Alecsandru Moruz Voevod, 

Chiriţa, Logofăt [Suţu] şi tot neamu. 

Mori: 

Inochentie arhiepiscop, lacov arhiepiscop, Veniamin arhi- 

episcop, Gherasim arhierei, Antonie arhierei, Inochentie 

arhierei, Varlaam arhierei, Ioasaf Voinescu arhimandrit. * 

Acesta, at zidit din noii, al doilea, biserica mănăstirei Fru- 

1 A întemeiat vechea „biserică mică de piatră“. V. Letopisiţe, 

III, p. 169.
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moasa, și ai înpodobit-o cu toate cele trebuintoasă, cu a 

sa cheltuială, la anul 1842'... | 

Pomelnicul Marelui-Logofăt Grigore Sturza: Dimitrie, Ruc- 

sanda. Grigorie, Maria, Grigorie, Elena, Elena, Efrosini, şi 

tot neamul lor. (Adaus: Theofila monahia, Mihai bezede). 

10. Octoih de Bucureşti, 1792. | 

11. Triodion de 1798, Bucureşti. 

12. Penticostarion de 1800, Bucureşti. 

13. Triodion de 1800, Blaj. | 

14. Pe un Mineiii de Buda, 1805: 970. 

La 817, Octomvri 10, ami întrată, în zia de sfinţii mu- 

i cenici Evlampie şi Evlampiia, eii, Mihalachi dascali. 

15. Urmare întru prea-sfinta Duminecă a Paştilor și întru toată 
săptămâna cea luminată; Neamţ, 1844. 

16. Liturghie de Chişinăă, 7323 (1815). 

| 17. Tipicon din 1846. 

18. Epistolele Sf. Pavel in grecește; Veneţia 1819. 

19. Evanghelie de Neamţ, 1821. 

20. Triodion de 1833, Bucureşti. 

| 21. Mineie de Bucureşti. 

LXXVI. Mănăstirea Cetăţuia. 

[V. şi vol. I, pp. 13-4.] 

Pe turnul de intrare: | 971. 

XepBn npkeRakraaro rnapa Îw ASka BOEBOA, BXIIP MHASCTII SEAN 

MOAAAkCRON, akm âpon, mua iH. i [= Herbul prea-luminatului 

: Domn lo Duca Voevod, cu mila lui Dumnezeii al ţerii Mol- 

| dovei, anul 7178 (1670), luna lui Iunie în 10.] 

-1 Aşa, zice şi inscripția, ascunsă de pridvor, de-asupra uşii de 

intrare. 

8136. Vol. XV. o
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LXXVII. laşi: Biserica Sf. Nicolae de la Socola. - 

1. Pe un Tipicon din 1816: 

Să să ştie de cănd amii fost dascal, et, Vasile Popovici, la 

pisărica, sfăntului ierarh Necolai din iarmarocă, şi atunci 

m'amii şi căsătorită, la anulii de la Hristos 1816, Avg|ust] 

10 zile, şi atunce aii răposat şi tatăl mieii, eromonahii Sera- 

fimă, şi, pentru ştiinţa, ami scris. 

2. Pe o Evanghelie de Sibiiii, 1806: 

Atastă, sfijntă Evangheli[e)] amă cumpărat-o, ei, Manoli 

Sărbu, din mahalao Broștenii, înpreună cu soţul mieii Anna, şi 

cu fii noştri, Gheorghe, Mariia, Elena, şi cu tot ne[a]mul nostru, 

şi amii dat-o la stțijnta biserică ci să, zideşti întru cinste şi 

prăznuire sf[ijntului er[ar)hi Nicolai aice, în Eși, din iznovă, la 

iarmaroci, şi să nu fii nimi volnici ao lua fără di ştire 

noastră, ci să fie în —la sfjijnta bisărică niclintită în veci, şi 

orcine din nemul nostro va căuta-o, să fii di faţă, şi erei Ti- 

moftei a mersă înpreună cu &upănul Manoli, şi ami cum- 

părat-o cu banii dumisale; let 1810, luna lui Dechemyvrie 23. 

3. Evanghelie din 1219. 

4. Liturghii de Iași, 1818. 

5. Catavasier grecesc și românesc; Sibiiă, 1832. 

6. Psaltire din Iaşi, 1817.. 

Euhologhiu din lași, 1834. 

8. Psaltire de laşi, 1835. 

Însemnare grecească din 1849. 

ba
] 

LXXVIII. Biserica din Drăgăneşti. 

[comun'eată de d. O. Ghibuj. 

Piatră cu inscripţie, la Museii: 

Acastă si[ănjtă şi dumnezeiască besereca, dela, s[fănltă mă- 

năstire, anume Drăgăneşti, care iaste hramul sfțănjtului ma- 
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relui măcinicii Dumitrie, ei, robul Domnului miei, lu Is[us) 

H(ristos) şi închenătorul Sflinjtei Troiţe Io Mateiii Băsărabă, 

cu mila lu Dumnezeă Domnă şi Voiţvolăd a toat[ă) Ţara-Ru- 

mănescă, şi, ştiind ctetoria noastră de spre mumă-mă, şi 

văzăndu-o veche şi stricată, rădecatu-o-am den temelie, însă 

dempreun(ă] cu rudele noastre, ce ni se trag de spre mumă- 

mă, anume jupan Diicul Marele-Spătarlii) şi jupan Drăguşin 

Marele-Pabarnic, şi [o am zidită] de piatră întru slava lu 

Dumnezeiă şi întru lauda marelui măcinecului Dimitrie şi 

(n]tru pomeana părinţilor noştri şa noastră de veaci; amin. 

Ispravnic —, msţa Gh[enjari. 

Însemnată pentru statornicirea legăturii de familie dintre Matei 

asarab, Diicul și Drăgușin, cu privire la cari v. vol. IV, Prefaţa. 

LXXIX. Bisericile din Galaţi. 

1. Biserica Precista. 

1. În curte, pe un mormînt: 

Târgos îsimtavias (sic) 3 woyijs âmabobe Ex noheos Busavrinv, ovi 

"Aycoviov X. 'lodyo» Meobtm... 2Broxîjc Enabros sopâva fată Ti; 

jjuniay, Erehebryjozv vară sd ăcoe 1838, oră Tijy port "Ampthiov, 

îupinana TERI ÎXTO.. . Tptxiae DhObpu Tepahoitovns (sic) ump.enbvov 

aibnov 6 38 Kbproc ăvazâog abriv 8v xohmtote "Abpuăp. pată râv 

Furnir phostab manzotod Tptaxosmstod &5ods, vin). "Azpiov, 

zte r ahATILoY, | | 

Adecă;: | 

Mormintul ... sufletului bun, din oraşul Bizanțului, soţia 

Jui Anton Hagi loan Meuzi: fericită trăind ani patruzeci şi 

şepte 'ai vristei sale, a murit la anul 1838, lă 1-iă April, lăsind 

opt copii .. . de vristă. .., monument veşnie; iar Domnul 

so odihnească în sinul lui Avraam, împreună cu drepții; 

1838, în luna lui April, la Galaţi. 

975. 
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„2. Piatra de mormint a lui Gheorghe Anastasiu, din Kavarna. 
mort la 25 Februar 1847. 

3. Piatra de mormînt a  duă Hagi Caludis loannu, mort la 

August — 

4 Piatra de morinînt a Hagi Dafnei, soţia lui Hagi Caludis, 
născută la: Burgas şi moartă la Îl Mart 1862. 

5. Piatra de mormînt a lui Vasilie Gheorghiu 'l753:%65, mort 
la 8 Maii 1858. E 

6. Piatra de mor mint a lui 'Teohari Papadux din Varna, mort 
la 30 Decembre 1845. 

7. Piatra de mormint a lui Nichita Moscopulos din Mesembria, 
mort la 16 Octombre 1853. 

$. Piatra de morinînt a lui Dimitrie Constantinu, din Pyrgos, 

născut la 1819, mort la 1864. 

9. La pridvor: | 

1858, August 14. “O xrtop Ata [= ctitorul Dias), 

10. Pe o piatră din veacul al XVII-lea, prinsă în păretele scării 

de piatră ce duce la clopotniţă (comunicare a desemnului de d. 

profesor N. Velichi): 

Lâna Mad vw Amuirptov 

Diiwov Suob..rts Înv rtdazra 8v(40z 

“Dara apte zacphe Mera 24 [lzhorvriso», 
3 

“Boy: 3 > and natpidoc Botavrioo. 

Adecă: 

Trupul lui Mibail fiul lui Dimitrie al lui loan Scu...lis, al 

nostru, a fost ingropat aici; care, după tată, își trage [nea- 

mul) din Pelopones, iar el a fost de loc din Bizanţ. 

11. Icoană din 1808. 

12. Pe catapiteazma din 1812: | 

Ai sbvâpovijs 105 Îipovuăvo» ris movijs, Lpiţtogiov, ai Tv sd525v 

/pistrayâvy [= cu cheltuiala egumenului mănăstirii, Grigorie, 

şi a evlavioşilor. creştini). 

13 Pe v icoană acolo:
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Costantinii Theodori. 

* Evezocui br ppooă re vai ap Î, Dia ari, Six Tijs Pzou-Îrwo- 

poe dă shobaias Gazăvrg 10. haunpăw Stdăwy Tây &v so Ladariie 

Sa 2 2 2 Fă , A = 0 3 - - 

35 sdhopmpâvov fontariwy uzoastimăoy, apnsitidoy vai Nov Vpr6- 

ză, dv. apânoe întiv 6 Xanti, Kowstoveiza unojasegrie 47. 5 uoviis 

ciods Ipertiprac 20fripiobuevas ” Avlibpac, iz anus /apitoLto 1 %ogia 

Tpâv Dzcroros Tis Ta 2ap0bStis 10 pzdipbons is ră da ai s0- 

Gripa, îviiv 1817. Lauren|cius]- 

Adeeă: , 

Sa impodobit cu aur şi argint acastă sfintă icoană a Maicei 

Domnului cu bogata, cheltuială şi strălucitele jertfe celor două, 

bresle (rufeturi) lăudate din Galaţi, a bogasierilor şi a aba- 

giilor, şi a altor crestini, dintre cari cel dintăiă e Hagi Con- 

standachi bogasierul şi egumenul acestei mănăstiri a Precistei, 

Antim; cărara tuturora, să, li dăruiască Doamna noastră Năs- 

cătoarea; de Dumnezeii, în viaţa de faţă şi cea viitoare, cele 

bune şi miîntuitoare; amin; 1817. 

14. Pe o Pranghelie din 1681: 

Ki 76â: 5 râs Is Lepasiuov [= Şi aceasta, ca, şi altele, 

e a lui Gherasim). ii 

15. Pe un Mineiă de Iulie, Veneţia, 177: 

Tă Tv îi ropX56nuaa Ti) DAT %rţ) 70 T010500T TOD pion 20%) 

0bnăvod 47 Ev BVbpaTindis Rasibs 1 Xpo59vlicn BafinzaBvod zl pls- 

ztescian, suta [= cele de faţă saii cumpărat cu cheltuiala 

prea-cuviosului sfinţitului proegumen şi in cele sufleteşti pă- 

rinte domnul Hrisant din Vatoped, Precistanul; 1783). 

16. P enticostariit din Veneţia, 1782. 

17. Ev anghelie din Veneţia, 1799. 

48.  Ceasosloi de Braşov, din 1835. 

979. 

980. 

981. 
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2. Biserica Sf. Gheorghe. 

i 982, 1. De-asupra ușii: N 

"AvrrepBzv în Băfpo» 6 maperazade | =rn=patpavijs] nai 6sios obros vaăs 

05 orţiov peyadouâprbpoc Leopriov zapă ozob5is rod xopiov (sic) Mr 

„ahaxioo ani sic perâtov 705 “Ayiab Tapo» zepi EDAG Ai pfjpasti= 

  

vod atod re mai Tây oo, ăpă[vros "Earpario» Aawnita Boif., sv 

a re. 1665, 7172, "Anptito» a. 

Adecă: 

Sa ridicat din temelie această vestită şi sfintă biserică a 

sfintului marelui rmucenic Gheorghe cu sirguința dumisale 

Mihalachi şi ca mitoc al Sfăntului Mormint, pentru rugă- 

- ciunea şi pomenirea lui. şi a părinţilor, : Domn fiind Istrate 

Dabija Voevod, în anul 1665, 7172 (sic), Aprilie 1. 

    

983. 2. Pe un mormînt, pe prag: 

E: Baxp5oa. 6obhor, feivar, Saaios, 6pz rbufoy: xsbdovza p ăvâpa 

ds Xayâiâns îxxpijtny Anudrptoc” xhewbe Anania jpev dp (Sic) dia răp 

mic abrv Mâţay Iloyăpwxov dh: x &v riul rEoc. 

Adecă: „ 

Dacă, vrei să plingi pe dreptate, vezi acest mormint care 

ascunde pe unul care sa numit Dimitrie Xantides; vestita 

Dacia l-a luat; a fost Mare-Păharnic, şi şi-a dat sfirşitul în 

slujbă. 

984.  Adaus: 

Apiirpios ay ăpyexos Arpanrti ... 1836, 'Oxropfptov [= Dimitrie 

Păharnicul Direcciul ; .. .1836, Octomvre]. 

3. Mormiîntul din 1848 al unei. Constantinopolitane. 

985, 4. Pe altul: | 

"Exp Bo5hm rob Bzob K accepta, vă od Xârtiq Ilăva, va (sic) 

Bâpva, î 179% [=a adormit roaba lui Dumnezeii Ecaterina, 

soția lui Hagi Pană, din Varna; la 4793]. 

5. Mormîntul lui Andrei Balsami din Cefalonia, mort la 12 Ia- 

nuar 1856.      
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6. Pe icoana Sf. Gheorghe: 986. 

- 4832. Aceste patru icoane împărăteşti Sai dăruit de chir 

Raşcu la biserica, Sfăntului Gheorghe lerosalimului; 1833, 

Dech[emvrie] 17. 

3. Biserica S/. Spiridon. 

[comunicate de d. N. Velichi.] 

1. Piatra de mormînt a lui Alexandru Vasiliu, născut în Adria- 

nopol, la 1801, şi mort la 18 August 1858. 

2. A Elisavetei Ștefanide, nepoata lui, născută în Galaţi la 

1832, moartă la 1845. 
| 

3. A lui Stamate Rasovici, mort la 10 lanuar 1850 |romă- 

nească). 

4, Biserica Sf. Vineri. 

[comunicate de acelaşi.] 

1. Pe o icoană: 987. 

Atastă sfăntă icoană sai făcut di Costa(njdin Radovici, 

starosti rusesc, spre a să pomeni şi a căştiga măntuire su- 

fietului în ve&, amin; 1823, Ghenar 1. loan Zugrav. 

2. Pe icoana Sf. Haralambie: | 988. 

“IL zapodoa sina Bv St6âwv ponzesio» oopaâov 47. SrEpioy 0bvĂpo- 

wmrây 1814. [= Această icoană [sa făcut] cu cheltuiala breslei 

pitarilor şi altor cheltuitori; 1814.) 

5. Biserica Sfinţii Voevozi- Mitoc. 

[comunicate de acelaşi.] 

1. La intrare: . 989, 

Azastă sfăntă] biserică sai zidit din temelie la an[ul) 1804 

cu cheltueala răp[ojs[alt[ului] ctitor Gheorghie Cişmanul, cu 

a sf[intei] m[ăjnțăjstiri Neamţu-Secul şi cu a altor dăruitori 

patrioți. După care, ia an[ul] 1821, în. vre[mea, rejbeliei, arzin- 

du-să, sati reinoit iarăşi de cătră mă(năstire|, la an[ul) 1825,
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fiind stareţu Sflinţia] Sa părțintele) arhim[andrit) Domeţiean. 
Iară acum, din rănduirea Sfinţiei] Sale părțintelui] arhim[an- 
drit) stariţul pomenitelor m[ăjn(ăjstiri, chir Gherasim, s'a 
reparat şi înbunătăţit precum să vede, cu toată, cheltueala 
mon[ă stirii. Anul 1858, Septemvrie 15 zile. Boernăm (9). 

6, Biserica Mavromol. 

[ldem.] 

1. Mormînt âl lui Theologos Ilagi "Hirâs, din Mesembria, cu 
soția, Zoiţa, din Anhial, cu fetele “Eugenia şi Catinca. 

990. 2. Pe altul: 

"E64ds astm 6 , 2050 105 9:05 Adhos aposmoljens, ănantlje. Srpisro- 
5) “ls ovenabfeu &y Kwpio 2v ce: 1831, 'lovă. 20. [= Aici zace robul 
lui Dumnezei Lalu, închinător, abagii, Siştovear; odihnească 
întru Domnul; în anul 1831, Iulie 20.] 

7. Biserica Vovidenia. 

[Idem.] 

„931. 4 Pe un mormînt: 

"By6d5z rare 5 îob)os 

[=aici zace robul lui 
Iunie]. - 

992. 2. Pe altul: 

lobvimn 20 

Dumnezeii Marin, în anul 1803, 20 

705 0205 Mapivoc, îv %e 1803. 

Supt această piiatră odihneşti robul lui D[umnezeiă loanu 
tatălă prot[opopului] şi iconom(ului] Gheorghii Avraam ot 
Galaţi, biserica, Vovedenie; 1815, Sep[temvrie] 1. 

993, 3. Pe altul: | 

Aicea, să află, îngropat Căpitanul Grigorie Vărnay, trecut 
din viață la anul 1838, Octomvrie 30. 

994, 4. Pe altul: 

Supt atastă pilajtră sa îmormintat trupurile răposaţilor 
robi a lui Dumnezei Sărdariul Pavel Străjăscu cu soţia să 
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* Elen”o; cel întăiii în vrăstă de [gol] şi săvărşit la anul 
18 [ol], luna [0], iar soţia în vrăstă, de /g01] ani, săvărşită, 
la 18 (7017, luna [90l], înpreună, cu fiicile lor, săvărsiţi mai 
nainte. 

5. Pe altul: | 995, 
Zac fără suBare , 

În veînica uitare 
Aici în mormint, 

De toţi despărțită, | 
În viac părăsită, — 
Mă acopăr cu pămănt. 

Aşa-i la, o floare, 
Ce-a, vintului suflare 
Cu-ale zorilor plins. 

Face să răsae, : 

Săcirea, ce-o tae: 

Tot lucrul îi stins! 

Mărimea, averea, 

Norocul, puterea, 

Toate acum lut, 

Și nu duc cu mine 
-- Decit răi sai bine 

Ce'n lume-am făcut, 

F'rumuseța îi dusă, 

Lumina-i apusă, 

„Și tot ce-am lăsat 
Este, cu uimire, | 

Slabă pătimire 

_Tristului bărbat. 

Inimilor vii a 

"În nimernicii 
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Iarăşi sfat le las 

- Caşa să pitreacă 

Cum ar vrea să facă 

Într'a morţii ceas. 

Rudelor o slabă 

Mingiere aibă, 

Că negrul mormint, 

Precum legea, scrie, 
După vetnicie 

Ne-om vidă curind. 

Aşteaptă, opreşte, 

Trecători, nu trece; 

Paşii nu-ţi grăbi: 
Marginea-ţi va spune 

Uitatul mei nume, 

De vroeşti a-i şti. 

1841, Septemvre 4. 

996. 6. Pe o icoană: 

Acastă sf[ăjntă icoană este a lui Necolai Vasiliu ; 1840, S[elp- 

tfem]v[rie] 22. | | 

Localitate necunoscută. 

[după un decalc.] 

997. Era kâmen ehrkopi un Spacu nau dlnpon Woroak Hank KAY- 

wkpn noapSin cgon Hakna anipa Roeranrun Grhpnuk n maTepe 

er fusrnaSurk, gi Ann iv Fuwprie Gmepan BonRoaa, Ratriv s2păA, 

MUA ab Hi AN'ht. 

Adecă: 

Această piatră a făcut-o şi a impodobit-o dumnealui Miron 

Ciogolea, Marele-Clucer soţiei sale Ileana, fata lui Costantin 

Stircea, și mamti ei, Anghiluşea, in zilele lui lo Gheorghie
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Ștefan Voevod, în anul 7164 (1656), în luna lui Iulie 18 
zile. 

Miron acesta era pîrcălabul de Neamţ al lui Vasile Lupu în 
1652; pe acest Domn l-a trădat, împreună şi cu fraţii să. Cf. 
Documentele Bistriţei, 1, pp. xiv-v, xxl. Şi Stireea fusese pîrcălab, 
la Hotin; îbid., p. x. 
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la p. 88, n' 241, 
Tîrgovişte. 

[Comunicate de d. Virgil Drăghiceanu.] 

1. Biserica S/. Nicolae Simuleasa. 

Pe o pisanie, de-asupra celei vechi: 

Acastă sfăntă şi d[u u)mnezeiasc[ă ă| biserică, ce să prăznueşte 
hramul Sf(ejti Niculae, din temelie fiindu zidită de dumnealui 
jupanii Mirco Vel Căpitan, ce este în pisaniea veche şi, de 
întînplătorile vremi rămăindu nezugrăvită şi învechindu-să, 
după sfărșitul dinainte pomeniţi tiitori (sic), din voe dumne- 
zeeuscă şi cu ajutoriu Sf[elti Nicolae, sai învrednicitii şi 
dumnealui jupanii Sima Bucşenescu, i jupîniţa ego Ecaterina, 
inmulţindu şi hramul Sfinţilor Voivozi, şi oa înpodobită cu 
zugrăveli și cu alte odoră bisericeşti, aridicăndu şi ad- 
vonul din temelie, și clopotniţa, şi cu invelişul, înfrumuseţăn- 
du-se, cu toate dăsăvărşit, după cum să vede; dînd ajutoriti 
şi d-lui Niculae Minculescul Postelnicul,: cu talere 50, înce- 
păndu-să în zilele prea-înălțatului Domnului Nostru, întru al 
doilea, Domnie, lo Alexandru Costandin Moruzi Voevod, întru 

al 5 an al arfipăstoriii Preăosfinţii Sale arhiepiscopului şi 

Mitropolitului chiriu chir Dosoftei, la leat 7308 [1800] Iunție], 

La p. 90. 

2. Biserica Sf. Nicolae. 

1. Pe un Mineiiă: | 

Acestii Minei al lui Tunie, « din 12 Minee, cu u, 130, deplin, 

a 12 luni... sănt ale bisericei ierarhului Niculaie: ctitor, 

răposatu întru fericire Matei Basarab şi Doamna Elena, ce, în 

urma, fericiţilor ctitori..., iar un răposatii, Dimitrie Bogasieru, 

998. 

999, 

  NI e . mie x —



    

  

    

  

    

1000. 

1001. 

1002. 

1003, 
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Fiștogean (?) au binevoit, după boala ciumei, ce sat izbăvit, 

dă ai înpodohbit sfinta biserică, zugrăvind biserica şi tinda, 

şi ai înzestrat-o şi cu prăvălii in Tirg|ul] din lăuntru, apoi, 

ingrijitor fiind preotul pop[a] Andronie, cu mila lui Dlumnejzeii 

aii însemnat acestea în Domnia Mării Sale lon Gh[eorghe] 

Caragea- Vodă, ce au venit Domn la pacea cu Muscalii; 1843, 

Iulie. a 
2. La proseomidie: 726— [175—]. 
3. Pe o carte:. | 

Ştiut şi pomenit să fie că, la leat 821, Mai 29, ai intrat 

Turcii in Tărgovişte, Duminică, la prănz; ai inceput a sparge 

şi sfintele biserici; la care, Luni, ai venit d-lui răposat jupănu 

Gheorghe, la sfănta biserică a sfintului ierarch Niculae, şi 

au luat din cărţi, ce ati găsit; la care ai plecat dumnealui 

la Junie 4, Vineri, la..., să-şi ducă calabalăcul, iar Duminică, 

pă la prănză, sati săvărşit de robie, dinpreună şi încă doi 

Postelnici: Chivu, Grămătie Vasălache; iar, la, şaisprezece 

zile ale lui Iunie, s'aui rădicat şi ordiea, Joi, dă dimineaţă, şi, 

pentru ca, să fie știut și pomenit, am însemnat, ei, păcătos[ul], 

Iunie 24, în ziua proorocului şi innainte-mergător Ion. 

. Pe un A postol: 

stiut şi pomenit să fie, că, la leat 1824, Mai 29, au venit 

Turcii în Tirgovişte, şi aii început a sparge sfintele biserici, 

la. care răposajtulj Gheorghe Braşoveanul s'aii sculat. ,., şi aiă 

venit la, sfinta biserică, a sfintului hram Nicolae, de ai luat 

cărţile ce ati găsit, și aă scăpat şi Sfintul Apostol; iară Vi- 

neri i-ai tăiat capul. 

5. Pe o carte: | A 

Să să ştie că am scris et întru acastă stintă, Evanghelie. ., 

dela, biserica, Sf. Niculaie, ce să numeşte Biserica Doamnei 

Elenei, a bunului şi prea-creștinului Domn Io Matei Băsarab 

Voevod, care mai înainte aflăna[u-să] atastă, biserică stricată şi 
dezvelită, fiind spre dărăpănare, iar, din mila Maici Domnului
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şi din ajutorul Sfăntului Niculaie, îndemnat fiind [de] Duhul 
Sfint d-lui jupan Dumitru Bogasieru, de aici, din Tărgovişte, 
inpreună cu ceilalţi mahalagii, boeri, de ai învelit şi o ai 
zugrăvit, şi alte odoare dăruind sfintei biserici. 

6. Pomelnic din Decembre 13, 1827: 

Pomeneşte cel mai înainte ctitor, ce aă rădicat sfinta bi- 
serică, hramul sfîntului şi făcătorului de minuni ierarh 
Niculaie: Matei Basarab Voevod şi Domn țării, cu leat 1633 
[= 1603), Elena Doamna, cu fii lor şi cu tot neamul. 

.. Pomelnicul d-lui Log. Costandin Slătineanu..., al d-lui 
Log. Niţul zet Log., Dinu Slătineanu..., al d-lui Gheorghe 
Ludescu..., al d-lui treti Log. Grigorie Lăzureanu..., al Pos- 
telnicului Dimitrie Andronescu, ce au aşezat şi hramul Sfăn- 
tului Marelui Mucenic Haralambie, izbăvitorul de năpraznică 
boală ..., al Postelnicesei Joița, sora răposatului Vistier Nicu- 
lae, ce dă un loc de vie cu pomet, pă valea, Voevozi, pă 
moştenirea moştenilor oroşani..., şi care s'a vindut în tre- 
buinţa, facerii prăvălii din tirg, după ardere...: al Logofătu- 
lui Cirstea Andronescu, ce dramuri 25 ai hărăzit o candelă, 
la Sfăntul Haralambie. Tl. 18, etc. 

1. Pe o carte: 

Leat 1834, Iunie 24, ati răposat întru fericire preasfinţitul 
nostru Arhipiscupu şi Mitropolitu Grigorie, a toată Ungro- 
Vlahia, şi sau ingropat în Sfinta Mitropolie a Bucureştilor. 

8. Clopot din 1700, cu invocaţia tot a Maicei Domnului: „Cam- 
pana gloriose Virginis; MDCC“. 

3. Biserica Sf. Dimitrie. 
La p. 90. 

Pe o carte: 

Această carte este a bisericei Buzincăi, metohul Sfintii Mi- 
tropolii; 1815. 

La p. 91. 
8136, Vol. XV. 23 

1004. 

1005. 

1006. 
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4. Biserica Sf. Maria sai Roșie. 

i 1007. 1. Inscripţie zugrăvită înnuntru: 

7 Acaslă dumnezeiască, sfăntă biserică, sai auzit că este 

zidită din temelie de dumnealui biv Vel Vornicu Coadă), 

şi, fiindu netencuită și cu tămpla de lemnu cazută şi în 

stare proastă, au fost purteator de grijă Lazăr Tabacu cel 

mic, iar acum, cu luminare Dum[nezeului] Sfănt, ai făcut în- 

demnare de sai tencuit şi saii zugrăvit de iznovă, făcăndu şi 

atvon dinainte biserici, din ajutor Sânţii Sale popa Ion sin das- 

călu Ivan Gugeamoș şi de dumnealui chir Grigorie Tabacu sin 

Lazăr cel mare, i de alţi, cari cu cit sau milostivitii la acest 

ajutorii; întru care sa făcut tămpla de zid şi sai zugrăvit 

de iznoavă după cum se vede, în zilele prea-luminatului Domn 

Grigorie Dimitrie Ghica VYV., şi Mitropolit fiind Grigorie al 

Ungro-Viafiăi (sie). Dec s|fănta] biserică are zestrea sa 2 

ăi prăvălioare într'un văliş, la uliţa cea mare, şi mai are o mo- 

| şioară. asupra Lazurilor., cu pămăntu săi, şi să hotărăşte de 

la vale şi în coste cu răposatul Sima. Bucşeneanul, şi, pă din 

sus, cu răposatu Nicolae Vistieru, şi pre miazăzi este hotar 

drumul. ..; 1828. 

2. Ctitori zugrăviți: Grigorie Tabacu, cu anteriii lung şi fes roşu, 

meşi în picioare; Zoița, eu scurteică mică, şi „Popa Ion sin dascălu“. 

    

  
  

  

1008. 3. Pe un mormînt în biserică: 

Suptu acasta piatră zac osele robului lu Dumnezeu, ale lu 

Dumitraşcu coconul al jupanului Vainia căpitani şi al jupă- 

nesei S[afta, Sultana?], vă dnă Io Matei Vo[e]vod m[ejsțilţa. 

Iulie, 17 dne, vă leat 7153 [1645]. 

1009. 3. Pe altul: 

  

Osele robului lu Dumnezei jupană Vladu Căpitan] i sin ego 

Stoica, şi sai pristăvit în zileale lo Matei Voevod, m[esiţa 

lu.., văleat 7160? [1652]. | 
    

ji 1 V. Hurmuzaki, XI, p.u.        



  

ADAUSURI. TÎRGOVIŞTE: BISERICILE TÎRGULUI ȘI GEARTOLU 355 

4. Pe o frîntură de cruce, afară, pe revers: 
Is Alaren Bacapaza Bosgoaa Enesa [3eaac) wrponnayucnor, ar 

1158 [1650]. 

5. Pe o piatră afară: 

Suptii această piatră, rece, osele răposatului Hagi Grigorie, 
Lazăr cel mare, tabacu, odihneşte; născut la 1192, sa sfirşit 
la leat...., ctitor acestei biserici. ... 

La p. 93. 

5. Biserica Tîrgului. 

1. Pe o piatră, în biserică: 

Cu vrerea, Tatului şi al Fiului și al Sfintului Duhiă, s'aă lu- 
crat atastă piatră cu osteneala dumnealui jupan Dumitru 
cup[eţ] ot Tirgovişte, insă au făcut şi o cruce... ., în zilele prea- 
luminatului şi oblăduitorului Neculae [Mavrocordat Voevod]... 

2. Pe aceiaşi: 

Aici supt atastă piatră, odihnescu-se osele pravoslavn[i]cei 
i răposatei robci lu Dumnezei Chira, a lu jupan Dumitru 
cupeţ. ..; 1725. 

3. Pe un clopot: 

Sau turnat de la Iosef Teue [= Teutsch], din Braşov; 1833. 

4. Pe altul: 

Mea in auribus tuis sonei, vo[x). 

6. Biserica Geartolu. 

Inscripţie zugrăvită afară: 

Încă din leat 1777, afl;ndu-se nişte ziduri de beserică pă pă- 
mintul metohului mănăstiri Orezu, pă lăngă pămănt moştenesc, 

unde era casa pă vremi a Fusoiei [Fusească], precum do- 
vedesci zapisele date de atunci, şi, în cursul de mai sus po- 

menită leat, sai strămutat, prin vănzarlea] caselor, păn[ă] la 
leat..., ce să vănduseră casele prin mezat, de le-a, cumpărat 

1010. 

1011. 

1012. 

1013. 

1014. 

1015. 

1016.
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arhimandrit Mehalote !, cu întărire domnească, a Domnului 
Alexandru Epsilant, apoi, în urmă, ear|ă şi s'a strămutat pă 
la alţi cumpărători, ear, la leat. . ., sati pogorăt prin vănzarle)] de - 

i le-aii cumpărat răposatul văr[ul-meă Căminar Gheorghe Geanol, 
i unde atunci au r>perat zidurile biserici, deschizăndii lăcaşul, 

avănd îngrijire de cele trebuincioase ale biserici, spre măn- 
Îi - tuirea, sutletească. Eari la, leat 1821, de căndu să făcusă za- 

vera şi [in] streini răposat Geanol, ci erea stricat[ă], o dări- 
mas[e) Turcii, atit casile cu totul şi alte stricăciuni biserici ; 
cară la leat 1828, cu venirea armii ruseşti şi avănd o dara- 
veră de bani şi altele cu răposatu văru-mei, ati trecut în stă- 
pînirea [mea], cu ahturi formăluite, spre veșnica, stăpinire. Ei 
dar, Cluceri: Nichita Formac, văzind sfărimarea, s(finti] bi- 
serici, nefiind invelită, lipsiea cele trebuincioase, o am în- 
vălit de iznoavă, făcîndu-i cele trebuincioase pă din lăuntru şi 
pă din afară, făcînd biserici cărţi de cetit şi orice era de 
trebuinţă, şi zugrăvind-o pă din lăuntru şi pă din afară... 

. . fiind acastă biserică cu hramul S|fejti Nicolae, S|feJti Spiridon. 
i Neavind venii de nicăieri decit două oca de ceară pre an de 
| p la niște embaticheri, am hotărit ca să hărăzescu o vie a mea, 

ce o am în Deal Ruşiţ (sic), sat Ocniţa, pentru trebuincioa- 

sele cheltueli ale s[finlti biserici, atit pentru sînbriea, preotului, 
dascălului şi orice alte cheltueli..., neputind nimeni din 

i neamul mei să, o instreineze, sati să o vinză, sati să o zălo- 
i gească....., că va rămîne precum să află în veaci veacului 

| biserici S[fe]ti Nicolae. ...; leat 1860. 

  

  

  

  

  
1017, 2. Pe o parte din vechea, pisanie, întrebuințată ca material de 

construcţie în tindă: 

Cu vrerea 'Tatului şi al Fiului și al Duhului Sfint, ridicatu- 

se-aii atastă sfintă și dumnezeiască biserică, hramul Sifejti 

Nicolae . 

          

R
e
t
 

| 

| | 1 De la Mihai-Vodă din Bucureşti, 
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Literele sînt foarte frumos tăiate. 

3. Pe o piatră de mormînt: 

"Eotunj9m 6 o5hoe 705 Oeob Peoptos oby roi puhrăzote dorod râu 
vous] [=a răposat robul lui Dumnezeti Gheorghe cu prea- 
iubiții lui fii]. . 

4. Pe alta: 

"Erou 6 dobhos... ăBshoăs... wvnuon ... âv Era an, Senrs= 
“pie 5 [=a răposat robul... fratele... pomenire ; în anul 
1658, Septembre 20]. 

5. Și o a treia. 

6. O a patra e din 1642. 

7. Biserica Sfinţii Voevozi. 

1. Pisanie zugrăvită la intrare: 

Acastă [sfănjtă şi d[um)nezeească biserică, din oraşul Tăr- 
govişti, este ridicată, din temelie în numele sfinţilor mai mari 
Voevozi Mihail şi Gavriil, cari răposajii ctitori ei nu să ştii 
cine sint, pentru că ni€ pisanie, ni€ alt catalog nu sai găsit 
a să cunoaşte numele şi leatul zidirii, sati să fi avut vre-o 
zestre lăsată de la cinevaşi, spre ţinerea, ei, ci sai ţinut nu- 
mai cu umbrirea darului Sfinţilor Voevozi, pănă cănd răpo- 
satul întru fericire Postelnicul Vasilachie Maican şi d. V[e) 
Vistier Iancul Bădulescu, din rivnă dumnezeiască, Și însufiat 
de darul D[ujhului Sflint)ă, aă făcut danie sfintei biserici mo- 
şiea de peste apa Ialomiţăi, pentru ţinerea de preot şi cîntă- 
reţi. Iar, s(finjta, biserică ajungind în desăvirşită derăpănare 
şi fără mijloc de a să prenoi, un anume de Dumnezeti iubitor 
hristiean, anume Avram Ioan, cu feciorii săi din acest oraş > 

de patrie ţărigrădean, inpins de rivnă d[ujmnezeească și um- 
brit de darul Sfinţilor Voevozi, ati învălit acest sfint lăcaş 
din noi, ai tencuit-o, aii rădicat din noi turla de dinainte, 
au zugrăvit-o pe dinăuntru şi p'afară, adăogind clopotul cel 

1018. 

1019. 

1020.
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mare, Şi aşezindu-le sus, aşternind caldarim în faţa biserici. 
Săvirşit 1849, Oct[omvrie]. 

1021. 2. Pe o piatră de mormînt, înnuntru: 

Suptă acastă pieatră zac oasele roabei lut Dumnezeii Dumi- 
tranei, jupineasa lui Stan Polcovnicul ot Ţirgo!vilşte, pristă- 
vindu-s[e] în zilelfe] prea-luminatului şi creştinului Domn lon 
Ștefan R[acoviţă] Voevod, în anul de la Facerea Lumii 7222 
(1714), April 28. 

1022. 3. Pe altă piatră: 

  

  
Aicea, suptii atastă piatră, ce este aşezată în biserica Tir- 

gului, odihnesc oasele răposatului robu lui Dumnezeti Bădica 
| cupeţ, fiiul robu lui Dumnezei Stanco protopop, sachelariii 

ot Tirgovişte; unde este tot neamul îngropat. Cine o va, ceti, 
să zică: Dumnezeiă să-i erte. Avlgust) 9, 1769. 

1023. 4. Pe alta: 

  
Suptii atastă piatră odihnesc osele răposaţilor robii lui Dum- 

i nezeii Negoiţă logofăt sfăjnii Anghel, la leat 7237 [1728-98], i 
i) jupaniţ[a] dumnealui Sanda, la leat 7227 [1718-9]; i Negoiţă, 
| snă ego, la leat 7224 [1715-6); Necolae nepotă-săti. Acesta sa 

prestăvit, în zilele] lui Io Nicolae Voevod, la anul dăla H|ris- 
to]s 1730. 

1024. 5. Pe alta: 

Aicea, suptii atastă piatră, odihnesc osăle robei lui Dum- 
nezei, jupănăsii Alexandrina ot Dălgopolu [=Cimpulung], 
muma & lui Ignatie Sărdarul şi a lui Costandin ce ai fosti 
Comisi. Zise Solomonu că tot omul din pămîntu au işitu, 
iară înă pă[milntu s'aă întorsu. Şi sai pristăviti înă zilele 
Io Antonie Voivod, în luna lui Septemvrie în 10 zi, leat 7481 
[1672]. 

                1025. 6. Pe un potir: 

Danie la bi[serica] Sf|inţii] V[oeJv[ozi], de Voicul log[ofăt]) 
1521.  
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1, Pe o piatră de mormînt afară: 

„Eh AHH Iw Maren Boenoas, akr 716— [165—] [in zilele lui 

lo Matei Voevod, anul 716—]. 

8. Pe alră piatră de mormînt, afară: 

Prestăvitu-s'a, roaba lui Dumnezei Vilae, fata riposatului 

Vasilie ..., m[ebsliţa] Fevr[uarie) 18 dnă, vleat 7158 [1650]. 

8. Biserica din Sirbi (afară de şanţuri). 

1. La intrare: | 

Ce tă miri şi mă priveşt(i]? Nu mă cunoșt[ij? Socoteştle] 

că pă acestii loc aii fost clăditii în zilele Rad[ului] Voivod un 
sf[int lăcaş, zidit şi [de] S(fintul] Nifon, de Radu V[oeJv[ojd sur- 

ghinit; ear, în vremi prăpăditii; din temelie zidită, şi hram[u]l 

S|fintului] Nifon pomeniti, de hristieani oraşani Tirgovești 

şi alăturaş streini ajutătorli], şi cu toate hodoareie inpodobiti; 

ear dintru inceput ai fost şi stăruitori dumnealor d. Sandu 

Dudea, d. Gheorghe zet Lazăr, d. lon Berindei, Tudorache 

brat Tănase Racovicean, Avramu zugrav, Niţă Pirvu..., 

d. Neculae Fussea ..., Petre Bădulescu... , în Domniea lumi- 

natului nostru Domni] Barbu Stirbeiă V[oe]v[od), fiind Mi- 

tropolit D. Nifon ...; leat 1854, Dec[hemvrie] 9. 

2. Pomelnic: 

„Pomelnicul d-lui Dieamandi, starostea de neguţători din Bucu- 

veşti, 1833, Aug. 15, ce aii dat la sf. biserică lei 2.000..., spre a 

se da, cu dobăndă, şi din ea să se plătească sinbria preotului şi 

cîntăreţilor..., iar capetele să nu se chieltuiască ...“ 

3. Grafite pe tîmplă: 

Să se ştie de cănd sai zugrăvit sfintu altar; 1829, Apr. 20. 

4. 1832, Iunie 27, a venit Chisălev în Tirgovişte. 

9. Biserica Creţulescu. 

1. Inscripţie nouă: „întemeiată la anul..., reparată de al doilea 

la 7265 [1756-17] şi de al treilea la 1863“. 

2. Ctitori (zugrăveală în uleiii de Tătărăscu). La stinga uşii 

1026. 

1027. 

1028. 

1029. 

1030.



  

360 ADAUSURI. TÎRGOVIŞTE: BISERICILE SF. APOSTOLI ȘI SF. ÎMPĂRAȚI 

de intrare: Safta Creţulescu fiica lui Constantin Brîncoveanu, Pîrvu 
Creţulescu Vel Log.; Vişa Creţulescu, mama lui Iordachi Creţulescu. 

1031. 3. La dreapta uşii: 

  

Iordache Cr[eţulescu] Vel Vornic. 

1032. 4. Pe păretele drept: 

Radu Crleţulescu] Vel Log., Dobromir Creţulescu] Vel Ban 
Craiovi. 

1033. 5. Pe păretele stîng:   Stan Creţulescu Vel Log., Dragomir Cr[eţulescu] Vel Vornic. 

Toate în pronaos. 

1034. 6. Pe un clopot: 

Acestii clopoti fiinădă stricații, a prefăcut cu cheltuiala 
dumnealui Stegar Dima, şi l-a qat sfinăteai biserici cu 2 
turnuri; Sepltemvrie] 1, leat 7264 [1755]. 

1035. 7. Pe alt clopot:   

  

    
    

Gaurnina (?). 

10. Biserica Sf. Apostoli (azi dărimată). 

[Comunieare a preotului Predescu, prin d. Drăghiceanu.] 

Această si[întă, biserică, cu hramul Sf. Apostoli, vechie fiind 
„Şi stricată, căndu ai fost veleatu 7211 [1702-3], d-lui panu 
Costandin Corbeanu, Vel Pitar, ai dres toată, stricăciunea, 
petrecînd ani 7. În zilele Domnului Constantin Basarab-Vodă, 
d-lui jupan Ilie Stirbei, snă Costandin Vel Ban, ai zugră- 
vit-o; iar acum, veleatu 1775, d-lui Dumitrache Ghica Vel 
Ban, înpreună cu d-neai Mariea Văcăreasca, văzănd-o de tot 

“stricată şi pustie, a binevoit şi a, înoit-o cu icoane şi cu toate 
cele trebuincioase; Octjomvrie] 1775. 

11. Biserica Sf. Împărați. 
1. Grafite: 

Popa Jipa ot Sfleti) Nicolae.
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Toate bisericile s'aă stricat la leat 1821, Iunie 3. 
Popa Ion duhovnic; 1846. 

2. Zgtriat în zidul de afară: 

Să şti, cănd fu geamie. 

12. Biserica Sf. loan. 

1. Pe un Octoih din 1774: 

Acest Ohtoih s'aii cumpărat de d-lui Banul Ianache Hri- 
sosholu, Caimacanul Craiovi, şi sau dat biserici Sfintului Ion . 
Botezătorul, din oraşul Tirgovişte, pentru pomenirea d-lui, 
fiind s[finlta, biserică pustie maj înnainte, și sati meremitisit 
de d-lui, cu icoane, cu cărţi şi veştminte...; la anul dela 
H[ristojs 1780. 

2. Pe un Penticostarii : 

A dăruit Cludleriul Grigorie Hrisoscolu, în zilele Domnului 
nostru lo Alexandru Costandin Mavrocordat, aflindu-se d-lui 
ispravnic jud. Muscel; 1793, Aprilie 12. 

1038. 

1039. 

1040. 

3. Pe o Evanghelie din 1697: 1041. 
Acastă sflîntă] Evanghelie s'a cumpărat în talere 5 de popa 

lon Cojocea...., şi s'a dat d-lui de Comisul Scarlat Greceanu, 
cu fraţii d-lui..., la biserica de lîngă casele d-lui, pe locul 
d-lui; care biserică este închinată de Măria Sa Ştefan V|oe|- 
v[od] [Racoviţă], prin luminatul hrisovul Mării Sale, la Bise- 
rica Domnească aici, la Tirgovişte. 

Biserica din Doiceşti. 
[Comunicaţie a d-lui Virgil Drăghiceanu.] 

i. Pe un clopot: 

Acestii clopot iaste făcut de luminatul Domnu lo Costan- 
din Baslajrab Brincoveanul Voevod, la, sfinta, și dumnezeiasca 
biserică dela. Doiceşti, unde iaste hramul naşterei preasfintei 
stăpinei noastre, de Dumnezeii născătoare ; Sept[emvrie] 7214 
[=1705). 

1042.



  

        
    

1043. 
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2. Pe un manuseript: 

La leat 1802, Oct[omvrie) 14, Marţi, la. 3 ceasuri din zi, s'aii 

cutremurat pămintul, cit au căzut multe biserici şi alte mă- 

năstiri mari, şi Colțea, şi Foişorul. 

La leat 1803, Oct[omvrie] 14, Mercuri, la 9 ceasuri din zi, 

în ziua de Sifinjta, Paraschiva, saă cutremurat pămintul. 

La leat 1806, Auglust] 16, Joi, la ceasul 11, aii fugit Cos- 

tandin-Vodă Ipsilantu, in Țara Nemţească, de frica înpără- 

„tească. 

1044. 

1045. 

La leat 1799, la 3 ceasuri din zi, Fevruarie 8, aii venit 

mazilia, lui Costandin- Vodă Hangerliu. 

La leat 1799, Vineri, la 3 ceasuri din zi, Fevruarie 15, au 

venit capigiu dela, Înpărăţie, şi i-aă tăiat capui lui Costandin- 

Vodă Hangerliu, şi i-a luat toată avuţia, lui Înpărăţia. 

Să se ştie de cindu s'ati spartu Bucureşti, în luna lui Martie 

22 zile, la leat 1821, în venirea domnului Io Scarlat Alexandru 

Calimah, cîndu sau sculat Domnu Tudor asupra boerilor. 

La leat 1806, Fevr|uarie| 13, aii venit Muscalii in Bucureşti, 

la 3 ceasuri din zi; iar Turcii, dacă aii auzit tunurile Mus- 

calilor, n'aii mai stătut in Bucureşti, ce ai fugit, şi sau luat 

Cazaci după ei, şi i-aii ajuns pă la ojăi (9), şi i-ati tăiat răi. 

Să se ştie, de căndu ai venit Ghica la noi; 814, Septlem- 

vrie] 9. 

3. Zgiriat în zidul crud, afară: 

La, atastă sfintă biserică ai fost ispravnic Andrei Străm- 

beanu. | 

4. Pe o carte: 

La leat 1802, Mai 19, sai spart Bucureştii, de frica Cir- 

jalilor. 

La cap. Nucet. 

(idem.) 

1. Ctitori: „Jupăneasa Neaga“, care ţine biserica, împreună cu 

„jupan Gherghina Părcălabul“ (acesta are fes pe cap, mantie cenuşie,
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cu margeni albe); „jupăniţa Neaga“ (mantie roşie cu margeni. 
negre, peste veşmînt galben). 

„Alexandru Ghica-Voevoa“. 
2. Pe păretele din stînga: 
„Jupan Udrea Băleanu biv Vel Ban, ctitorul schitului Panaghia“ 

(căciulă pe cap) şi „Banul Grigorie Băleanu“. 
3. Pomelnie din 1820: 
Radu Voevod, Mircea Voevod, Petru Voevod, Ștefan Voevod, 

Simion Voevod, Grigorie Voevod, Șerban Voevod, Costandin Voe- 
vod, Grigorie Voevod, Basarab Voevod, Alexandru Voevod, Mihai 
Voevod, Gavriil Voevod, Matei Voevod, Serban Voevod, Costandin 
Voevod, Nicolae Voevod, Mihai Voevod, Mihai Racoviţă Voevod, 
Dan Voevod. 

4. Pe un Triod: 

Leat 1822, Sept. în 24, Duminecă, au intrat Măria Sa Ghica, 
Grigorie Voevod cu halai în Scaun; la leat 1823, lan[uarie) 
12, ai încoronat preasfinţitul Şi arhipăstor al Ungrovlahii 
Grigorie. 

Brăneşti. 

(Idem.) 

Pe grinzile casei, în stil de culă, ale moșneanului Vasilie 
Enachie: 

Cu mila lui Dumnezeu să [să] şti că sau rădicati aceste 
cinstite case in zilile pria-luminatului Domnului Nostru Io 
Alixandru Ipsilantu, cu blagosloveniia, preosfi[nți]t[ului] M[i)- 
irlojplolililt chir Grigorie ....; la leat 1780. 

La p. 137, n* xx: Un manuscris deseris în revista societăţii 
„Șevceneo“ din Lemberg, pe 1908, are această, însemnare privitoare 
la, vechea biserică, „a Uspeniei din Iaşi: 

Hanoaenitat wa H ch ncentuenitn n capmuitiiean Grro Aa 
Hatărca Henneaca cin mHuen ekpapr Iwuoy TuSrSa orebers Rm 
AHH BAPOWECTHBAPE |n XToJBnRare rcana nameno wana Gwebana 
Ecegati, cua oraana EoeBoAa, 4 pSkoa mnorpkuinea Heaia Taxa- 
AHIdK, BATO 75. 

1046. 

1047. 

1048,
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H Aaac ca craa mneripa [S) Lacky, HAEME ccTh Xpam Oenenia 

UE. MEA PENRAD KE AHE. 

Adecă: 

Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sf[în- 
"tului Duh, a început a scrie acest Mineiii pe Fevruarie loan 

Tăutul Logofătul, în zilejle| bine-cinstitorului și de Hristos 

iuhitorului Domnului nostru Io Ştefan Voevod, fiul lui Bogdan 

Voevod, şi cu mina, mult-greşitului Isaia tahigraful, la anul 

7000 [1491-2]. 

Şi s'a dat sfintei mănăstiri din Iaşi, unde e hram Ador- 

mirea Născătoarei de Dumnezei, în luna lui lanuar 25 de zile. 

La p. 820. 

Pe moaşte: 

1. Gus cren MO pSRA UE Rh CThi Wiţă Hinero apkienekna ilu- 

Xanaa Gnuagckare KSnni tarekepu. recapn Iw (iaren Racapasa Roc- 

ROAA H POCHOAAA £EPO Eacna W'P MHATOK CRTEH PODU H NAATH MHOTOAh 

UEHOR H SKpacukn CPEGBOAMh H BATA HA KAMEHHE H NOCTABH HyYh BA 

MOHacTrHpr ÎIpnRWTA, HALE EET YPAMR APXHETpATUIrA dlnxanaa n [a- 

EpHa4, Ad BSAETh EMS H pOAHTPEAMh EPO Bă REUHOE EhCNOMHHAHHE, 

ame 'r[oan]ke nacxoTegateru Han npeAaTn, AA ESAETI EMS CSRapHuR HA 

CTBANHOA CSAHIHS, H BHCTh W CEMh AFAS fIPEAAEKATFEA JIpEWCTEIERH 

di urpencanrn ip Sewdua ca. cPH. (sic), CHE AEAC CARI HCE ATO 74pH, 

meu Hoemn[p] e Ann. [= Aceste sfinte moaşte, m.na celui întru 

sfinţi părintelui nostru arhiepiscopul Mihail de la Sinai, le-a 

cumpărat bine-credinciosul Domn lo Matei Basarab Voevod 

şi Doamna lui Elena, de la mitocul Sfțintului] Munte, şi le-a 

plătit cu mult preţ, şi le-a împodobit cu argint şi aur și pie- 

tre, şi le-a pus la mănăstirea Arnota, unde e hram arhistra- 

tigul Mihail şi Gavriil, să-i fie lui şi părinţilor lui pentru 

veşnica, pomenire; iar cine le va fura sai vinde, să-i fie 

pîriş la straşnicul judeţ; şi a fost la acest lucru îngrijitor 

preaosfinţitul Mitropolit domnul Ştefan; şi sa săvirşit la anul 

7150 [1641], luna lui Noiemvrie în 5 zile.]
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2. Guta căera pSRa anScaa Duaunna, EAHHoro wr 3 ATKWHB, H RS- 
NHI Baărekpnnu recno[aalpn Iw Alareu Racapaga EOEROAA n POCNOAAA 
£ro Encia WT ANTOR cmen Popi HA HAATHiXa Hi SKpacHIt cpeBpemn 
H KAMHHEMR H 3BAATOAMh H NOCYARUH Rh AMOHACTHph SIpuno'ra, HAEME 

fCTh Ypâm apknerparuro lnxanaa, Aa ESAcTI EMS un POAHTEAEMh 
EPO BA RUHOE RâCNOMNHHAH HE, AIE "ko BACKOTERABETII HAu NpoAATH, 

Ad BSAFTI 645 cSNapnHHKh CIH CTĂ Ha CTpâlnHOAth CSAHUIS, H BHcTh 
W CEAS AFAS MpEAAEKATEAR IIPEWCRELIENA MHTponoanTrn kHph Qcw- 
hat, H CAREp'RUINHCE CHE ACAD ACTh „3PHE, MILĂ HCEMEpE AH €. 
[= Această sfintă mină a apostolului Filip, unul dintre cei 
7 diaconi, şi a cumpărat-o bine-credinciosul Domn Io Matei 
Basarab Voevod și Doamna lui Elena de la mitocul Sf(în- 
tului] Munte, și ai plătit şi at împodobit cu argint, cu pietre 
Și cu aur, şi ai dat-o la mănăstirea Arnota, unde este hram 
arhistratigul Mihail, ca să-i fie lui şi părinţilor lui spre veş- 
nica pomenire, iar cine o va fura sati vinde, să-i fie lui piriş 
acest sfint la strașnicul judeţ; şi a fost îngrijitor la, acest 
lucru Preaosfinţitul Mitropolit, domnul Teofil; şi sa sfrşit 
acest lucru la anul 7155 (1646), luna lui Noiemvrie zile 5, 

3. Acastă ferecatură a, cinstitei măini muc[e)n[i]ţei Marinii, 
care se află la sfțăjnta mă[năjstire Arnuta CRTROPH ta 946 KRA 
iapau E. n en eSnpSzuuue com Mlapie wr buken ; r. ei AH, RAT 
380 [=am făcut-o ei robul lui Hristos Mareş Vornicul şi cu 
soţia sa, Maria din Băjeşti; Ianuar 15 zile, anul 7170: 1662.; 

La vol. 1, 

Mănăstirea Viforita. 

“La p. 97. Pe o carte: 

Să se ştie cănd sati cutremurat pămintu, in luna lui Martie 
la 2 ceasuri 1750. 

1050. 

1051. 

1052.
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Mănăstirea Dealul. 

1053. 1. Pe erucea lui Matei-Vodă, de argint: 

    

și sii Mi 
ij , 

; i Ic Xe. 

1 i HH A 

AMAR. Bph. 

i a. 

1054. 2. Pe un etoih: 

Izpisah [=am scris] Stan Vătaş ot scoala domnească de 

la Sfintul Gheorghie Vechi din Bucureşti; 1829. 

  

1055, 3, Powmelnic din 1738 (copie): 

lo Radul Voevod cel Mare. Acesta, ati zidit mănăstirea..., [Io 

a Radu VoevodMihnea |] ig|ospoljda Arghira. lo Vladu Voevod,brat 

Radul Voevod. Petru Voevod, Alexandru sin Mircii Voevod: 

acesta ai dat Alixenii pe Ialomiţa şi vinăriciul la Răzyad, şi ai 

incit hrisoavele. lo Vladislav Voevod: acesta, ai dat moşie la 

vi „baltă: Jegăliea şi Brăticenii. lo Radu Negru Voevod: ai descă- 

i lecat ţara. lo Mihai Voevod. lo Dan Voevod, lo Mircea cel bun 

şi mare. lo Vladul, lo Ghica Voevod, lo Radul Voevod, Alion 

| Voevod, lo Grigorie Voevod. lo Antonie Voevod, lo Duca, Voe- 

D
e
 

r
a
 

  
vod, lo Şerban Cantacuzino Voevod, lo Costandin Brinco- 

veanul Voevod: ati zugrăvit a doua oară biserica, şi ai în- 

velit cu aramă, aii dat cădelniţe de argint. lo Stefan Voevod 

Cantacuzino i g[ospoljda Păuna: ati dat dijma de la Ocniţa 

mică. lo Nicolae Alexandru Voevod, Io Ion Voevod, brat Ni- 

colae. Voevod, lo Costantin Nicolae Voevod, lo Grigorie Ghica 

Voevod, lo Mihai Racoviţa, lo Radu Voevod, lo Petru Voe- 

vod, lo Simeon Voevod, lo Şerban Voevod, lo Matei Voevod, 

lo Costandin Voevod. lo Basarab Voevod: acesta ati dat moşia, 

Dridoxu, Călinești, i Fundăţeanii, i Berceanii, i o parte din 

moşia, Stroieşti. lo Neagoe Voevod: ali dat Aninoasa, şi au 

zugrăvit. biserica, şi moșia Viforita. lo Mihnea Voevod. lo 
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Alion Voevod: aii dat vinăriciul de la Solomon [= Glodeni]. 
lo Alexandru Voevod, sin Mihnii Voevod: înnoi hrisoavele. 
lo Mihai Voevod, cel Viteaz. 

Aitropoliți: Stefan, Theodosie, Antonie, Mitrofan, Daniil, Ni- 
fon, Neofit, Cozma, Stefan. Misail, episcopul Buzeului; 1732, 
Ghenlarie] 9. Scarlat, Rada: acesta aă scos acest hrisov de la 
Turci, căndu ai robit toate mănăstirile şi le ati arsi în par- 
tea muntelui; 7246 [= 1738). 

Ctitori: Livrea(?!) Vel Vist. Caplea, sora lui Radu-cel-Mare, 
Mihai Cantacuzino Vel Spatar, Brateaită Logofăt. 

4. Pe timplă: 

Friderich W'eller, sculptorul tinplării ale (sic) bisericei, 
începută la 1840 şi isprăvită la anul 1855. 

Tîrgovişte. 

|. Biserica Domnească. 

La p. 19%. 

1. Pe o Evanghelie din 1693: 

Acastă sfăntă Evanghelie inpodobitu-o-ati cu argint cum să 
vede pe den afară, iară. luminatul Domn Io Costandin Basarab 
Voevod, şi o ati închinat sfintei Beseareci Domnești den Tir-. 
goviște, ce iaste hramul Uspeniie b[ogorojd[i]ţe. 

2. Pe o caste: . | 

La acest an, 1792, sai pristăvit Preasfinţia Sa părintele 
Vlădic(a] Cozma, fiindu grea cumă; iară la Sept. 8 (?) ati venit 
ca să pomli)ne[ajscă pă Preasfinţia Sa părintele Filaret. 

3. Pe o Evanghelie: 

Acastă sflăntă) evanghelie s'au cumpăratii de preot popa] 
Gheorghie, de aci, den oraş Tîrgovişte, la leat 1777..., iar, 
la, leat 1804, fiindcă să dăzlegasă, și biserica să părăsise, iar 
o am luat-o, şi o am legai-o cu îl 8(?). 

1056. 

1057. 

1058. “ 

1059.



    

    

        

      

      

1060. 

1061. 

1062. 

1063. 

1064. 
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4. Pe altă carte: 

Să se ştie că, la leat 828, era mare frică, mare (sic) în 

Bucureşti şi în toată Ţara-Ruminească, şi fugea lumea din 

Bucureşti în toate părţile, de frica, Turcilor. Într'acel an era 

Domn Grigorie Ghica Voivod, şaşa, în frică ştiindu-se şi 

Măria Sa, ai fugit în... tuturor, Vineri, la 8 casuri, Ap|rilie] 

28; aşa, fiind noi, în... mare, ati sosit Muscalii în Bucureşti 

în 30 Aplrilie), şaşa saii intorsu toţi, băjănei, la locul săii; 

şi am scris ei, popa Tatu, al Sfintei Mitropolii. 

V. Hurmuzaki, X, p. 445 şi urm. 

5. Pe tîmplă sculptat, în mijlocul armelor ţerii: 1697. 

6. Grafit pe timplă: 

August 17, 1806, sai mazilit Constandin Voivod Alexandru 

Ipsilant; iar la Octomvrie 15 (sic) au venit multă oaste misi- 

cească. (sic); iar la Mai 21 aii fugit la Braşov (?!); iar la Mai 

24 at venit veste, ca să pomenească pe Alexandru Pavlovici. 

Cf. însemnările lui Naum Rimniceanu, în Erbiceanu, Cronicarii 
greci, p. 261 şi urm. 

7. Pe aceiaşi: 

1799 Fevruarie 18, la cinci ceasuri, Vineri, ai tăiat capu 

lui Constandin Angerli Voivod, cindu ati scos văcăritu po. tl 2. 

Data e exactă. 

8. Pe aceiaşi: 

La 1834, Octomvrie 14, sati încoronat Domn Ţării-Rumineşti - 

Alexandru Ghica; ear la, leat 1842, Octomvrie 14[=—7], l-aii scos 

din Domnie cele trei Porţi, după raportul Obşteştii Adunări, 

prin care l-aii făcut cu cuprindere acele Porţi, că ar fi făcut 

__mîncătorie în ţară, înpreună cu Marele-Ban Mihalache Ghica, 

fratele Mării Sale, fiind Vornic al Departamentului din Lăun- 

tru; făcînd şi Marelui-Vornic surghiun. Însă la 22, la luna 
Dichenvrie 1842, sai ales de obşte Domn Ţării Gheorghe Bi- 

bescu, sosind fermanul Porții Turchii la leat 1843, la 28 Ghe-
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n[arie); iar la Fevruarie 14, 1843 sa încoronat Domn al 

aceşti ţări..., iar la leat 1844, Avgust 23, ai venit Măria Sa 

Gheorghe Bibescu Voevod aici, în Biserica Domnească. 

Pentru încoronarea lui Ghica, v. Hurmuzaki, X, pp. 466-7. 

9. Pe aceiaşi: | | 1065. 

Septemvrie 20, 178;, a răposat Preasfinţia Sa părintele Mi- 

tropolit Grigorie. | 
10. Pe aceiaşi: . | 1066. 

Octomvrie 24, 1798, au dato mare zăpadă, de ait ţinut două 

zile, fiind mare fugă de Turci. 

11. Pe zid: A 1067. 

1189, lunie 14, aii venit lo Nicolae Petru Mavrogheni Voe- 

vod aici, în Tirgovişte. 

12. Pe îmbrăcămintea de argint a Evangheliei din 1693, marea: 

G. M. 

13. Pe o carte: Ma 1068. 

Acastă carte este a Biserici Domneşti den Curtea Dom- 

nească dă. jos; leat 7254 [1745-6). 

14. Pe o lespede a bisericii: 7255 [1746—T7). 1069. 
15. Înseripţie zugrăvită în lăuntru la ușă: 1070. 

Tă ovâpara râv EMayistov Covpăzov Kovaravrivav vai. "lodvov ai 

loaxsiu, xoi Seâvov" 'lovviov +(, 7206 [= 1698] [= Numele celor 

mai mici zugravi, Constantin şi loan şi Joachim şi Stan 

lunie 17). 

16. Pomelnie în frescă: | | 1071, 

La, anul de la, Facerea Lumii 7218 [17410], luna lui Marti 1 zi. 

Aceaste nume, cite sint prescrise aici, întru acestii pomel- 

nic, ati dat ajutor, pentru pomana, fiecare după putinţa sa, 

la zidurile ce sai făcut ...la Mitropolie din Bucureşti, şi 

vercine va, îndrăzni să scoaţă vre-un nume din cite sînt 

ai, să-i scoaţă, Dumnezeii numele din cartea vieţii; şi cine 

8138. Vol. XV. 
24



  

        
1072, 

1043. 

1074. 
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nu va pomeni numele aceaştiea, la sfinta liturghie, pînă va 

sta. Sfinta, Mitropolie, să nu-l pomenească Dumnezeii la În- 

părăţie Sfinţiei Saie; amin. 

Aici să pomenescii Domnii: 

„Jo Costandin Voevod, i g[ospoljda ego Marica, n uaaa nk 

[= și fiii lor]; Stanca, Șerban, Şerban, Radul, Grigorie, Done, 

Dumitraşco, Maria, Bălașa, Șerban, Stanca. 

Aici să pomenesc episcopii şi toţi igumenii Ţărăi: 

Ilarion episcop, los[if] episcop, Atanasie ieromonah (?), Paisie 
jerom[onah), Stefan ierom[onah), Neofit ieromlonah], Ioan 

ierom[onah!, Ghermano ierom[onah), Neofit, Ghenadie, Stefan, 

Daniil, losaf, ..., Ignatie, Nicodim, ... etc., ieromonah. 

Aita să pomenească negăţătorii : 

Zamfir, Lefter, şi cu ai lor, Serban, Grigorie, Arion, Mihul, 

Hristofor, Sterian. 

17. Pe un Triod: 

Acest Triod este al Biserici Domnești. 

IL. Sfînta Vineri. 
La p. 109. ÎN 

1. Pe un Apostol: 

Acest sfțănt] şi dumnezeese Apostol l-am afierosit şi l-am 

dăruit biserici Sfintei preacuvioasei noastre Paraschivei, 

metohul sfintei mănăstiri Dealul; 1805. 

2. Pe un Molitfeluic scris de mînă: 

În sine cetire văd ($), în scara ei (?), den care multe sint mai 

denainte vreme tălmăcite pre limba noastră, romăneşte, iar 

multe nu aii fost pînă acuma; care, fiind trebuincioase sfintei 

maicii noastre Biserici, acum sai tălmăcit din limba, slove- 

nească, spre a noastră înţelegere, rumăneşte, de cuviosul între 

preoţi, dascălul scoali sloveneşti, chiriu chir Popa Flor har- 

tofilax!; iar cu toată osirdiea, și voios suflet a cheltueli celui 

1 Vestitul caligraf. V, Ist. dt. rom. în secolul al XVIII-lea, tabla.
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păcătos rob a lui Dumnezei Radul Mihailevit biv tauș za 
margine, spre a lui vecnică, pomenire, și iaste închenată şi 
dăruită, biserici prea-cuvioasei maici noastre Paraschivei, cei . 
den Ipovat, ce-i zic Sfinta Vineri, cea Domnească din Tăr- 
govişte. Det vericine sar intimpla a să ispiti să o înstrei- 
neze, den cele trei beserăci domneşti, den Tărgoviște, să, 
aibă piră. Şi pe cel ce intr'aceste trei biserici şi în cartea 
aceasta să proslăveşti (sic). Şi, pentru ştiinţă, am scris ei în- 

sumi, Radu Mihailevici, biv cauş; Mart 21, 1766. 

3. Pe un clopot: 

1808. Sau prefăcut de Dionisic arhiereul episcop (?) [, egu- 
men) mănăstiri Dealul. 

4. Pe o carte: 

Triod al Sfintei Vineri, cei Domnești, din Tirgoviște. 

„5. Inscripţia nouă de la Sf. Vineri pune, la 1850, pe nepoţii lui 
Fusea: Păharnicul N. Brătescu şi soţia, Luxandra. 

La n” 7: 

6. Suptu atastă piatră odihneşte Voichiţa, fata Preaii căplitan] 
Bozianul, soţia lu Mihalache Cornescul; răposăndu ia în zi- 
lele luminatului Domnulu Constandin-Vod[ă] Băsță)rabi, la 
luna, lu Iulie 20, leat 7217 (1709). 

IN]. Biserica Stelea. 

La p. 112: 

1. Inscripţia de de-asupra ușii sa dat din noi, în „Albina“ pe 
1906, de d. general P. V. Năsturel. 

2, Pe o piatră în biserică: 

Aicea, supt acestă peatră, zacu oasele robului lu Dumneazeiă 

Ștefan Ceodarul, Dumnezeii să-l pom[e)nescă Înpărăţia, Cerului, 

1075. 

1076. 

1077., 

1078. 

i isăv[rălşit în zilelea, creştinului Mateiii Voivod, în luna Au- . 
gust 7 zi, leat 7155 [1647].



  
              

1079. - 

872 _______:. BISERICA RĂZVADUL-DE-SUS 

: Piatiiă aflată. într o ruină de. biserică, la 50 de metri. de Curte: 

piure] paza 8x10 Hanna ARIWITEpA Lanrope BEAHKH KOM., Bh 

“sa Liv Paqo BOEBOA, AMA celei AHH, s3p5i [=a răposat roaba 

lui” Dumnezeă Ilina, fata lui Gligore Comisul-cel-Mare, în zi- 

ele Ti i Radu Voevod, în luna lui Septemvrie 15 zile; 7116 = 

A60TȚ: 

D, Drăghiceanu comunică şi această erată la, inscripţiile sale: | 

p. 272, n 2. 
Biserica Răzvadul-de-sus. 

Piatra de mormînt comunicată ca a jupănesei „[llinik Cluce- 

"vâasa, 'trebuie: să fie a „Anghelinei“ Clucereasa, soția lui Cirstea, 

Clucerul, fiul lui Socol: ea era fiica lui Radu. Bîaapi.. 

În inscripţia de la Potlogi, după dsa, ar fi Vs, deci „Voevod“ 
şi „Sept. 1“.
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