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PREFATĂ. 

Acest volum cuprinde materiale strînse ori pregătite în 
timp de doi ani de zile. 

În el se vor găsi acte din categoriile următoare: 
1) Documente de moșie, din culegerile familiilor Ca- 

nanău, Cantacuzino-Paşcani, Paladi, Olănescu, Simionescu- 
Rimniceanu şi Leca şi din a răzăşilor tecuceni de la Ţepu. 
Acestea din urmă, copiate într'o condică, ai o valoare 
deosebită, pentru că înfățișează viaţa, foarte puţin cu- 
noscultă, în vremea moldovenească, a unui Ținut de răzăşi 
din Basarabia, la Nistru. Tot aşa se dau acte din cele 
expuse la laşi în anul 1908. Acte din culegerea d-lui 
advocat Fote din laşi, despre satele Dolniceni, Hilişău, 
etc., și mai ales cea mai bogată culegere de acte ce sa 
tipărit pănă acum laolaltă cu privire la Țigani e mate- 
rialul pentru o lucrare viitoare despre acest popor de robi; 
în ele e amestecat şi un document privitor la familia 
Doamnei lui Ion-Vodă ce! Cumplit. 

2) Unele acte interne de o însemnătate neobișnuită. 
Astfel 4) proclamația pe care Constantin Mavrocordat 

o îndreaptă către locuitorii din a dreapta Oltului pentru 
a-i chema de la reaua libertate nemţească la buna robie 
a Turcilor; b) două acte din corespondenţa în vremea 
Unirii a episcopului de Buzău Filofteiă; c) un document 
de la Matei Basarab privitor la moşia Birca, luată de 
Mihai Viteazul de la moşnenii de acolo, recăpătată şi, la 
urmă, pierdută pentru totdeauna. Apoi: d) singura ple- 

aan
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doarie de advocat care ni sa păstrat de la M. Kogălni- 
ceanu; e) o sumă de documente privitoare la oștirea ro- 

mănească în veacurileal XVIl-lea şi XVIII-lea (v. și pp. 
286-8). f) Corespondenţa unora din pribegii cari trecură 
în Rusia, după luptă de la Stănilești, cu Dimitrie Cante- 
mir; g) o plăngere pentru prădăciunile făcute pe vremea 

lui Sobieski, de bună seamă, de o ceată de tălhari în- 

tr'un sat bucovinean; /) o învoială de moşie a marelui 
Mitropolit moldovean Varlaam cu boierul Dimitrie Bu- 

huş; i) o listă de juvaieruri din vremea lui Duca-Vodă, 

pentru „cocoanele“ căruia se toarnă linguri; J) Două 

scrisori ale lui Gavriliţă Costachi; k&) o a treia a lui 
Toader, fratele acestuia, despre rosturi tătăreşti; 7) o 

scrisoare a lui loan Cantacuzino Deleanu către Ilie Zmu- 
cilă; 72) un răvaş al lui Manolachi Conachi despre un 
dascăl grec; n) o însemnare a dăjdii armaşilor. Urmează: 
0) o corespondenţa din vremea Unirii, cu iscăliturile lui 
Grigore Ghica-Vodă, lui J. A. Vaillant, lui Mihai Kogăl- 
niceanu; p) o scrisoare a lui Andrassy către acesta; 7) 
o admirabilă telegramă a lui Cuza-Vodă adresată ace- 
luiaşi; s) un catastif de dajde de prin 1683 a oraşului 

Galaţi; £) a poruncă a lui Vasile Lupu către un pircălab 
de Neamţ şi un alt act de la acelaşi Domn; o scrisoare 

a lui Gheorghe Izlozeanul, pircălab de Hotin, către fiul 
său, urednicul de Botoşani; u) un act al tirgului Piatra; 

0) scrisori ale lui lenachi Kogălniceanu cronicarul şi ale 
contemporanilor săi Iordachi Canand și altul; x, acte 
privitoare la marele Vistier Nicolae Başotă (foi de zestre, 
izvoade, testamente); 7) acte privitoare la împărţirea 

averii Doniceştilor; 2) privilegiile Slănicului Moldovei; 
a) o scrisoare a Alexandrei Buhuș; £) o carte de scutire 
pentru preoți a episcopului Leon de Roman. 

3) Inscripții: a) din Huşi; b) din Tirgu-Neamţului; 
€) din mănăstirea Vorona, cu lista cărţilor şi manuscrip- 
telor din această ctitorie paisiană; d) din mănăstirea Co- 

şula ; e) din biserica de la Păpăuţi, din margenea Boto-
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şanilor: f£) din mănăstirea Sinaia şi museul adaus ei; g) 
din Rimnicu-Sărat: k) din Pașcani (Suceava); i) din Ol- 
teni (Vilcea); J) din Rimnicu-Vilcii. 

4) O singură descriere de manuscript, cu însemnătate 
pentru medicina populară şi vocabulariul în legătură cu 
dinsa; un fragment din cea mai veche Retorică romă- 
nească, tradusă din greceşte înnainte de 1700; cea mai 

mare parte din pomelnicul romănesc al Bisericanilor; o 

prefaţă a lui Chesarie Daponte, închinată către omonimul 

său, marele episcop de Rimnic. 
5) Mărturisiri istorice: despre dr. Cihac bătrinul, ver- 

suri bisericeşti de pe o icoană de la Câldăruşani, două 

scrisori francese ale lui Alecsandri, din 1861 ; însemnările 
celui din urmă Başotă despre desvoltarea neamului său; 
citeva antimise necunoscute; două probe de graiii pra- 
hovean de pe valea Teleajenului. 

6) Acte străine: astfel o corespondenţă privitoare la 
petrecerea în Ardeal a poetului lenăchiță Văcărescu, 
trimes acolo pentru a încerca să aducă înnapoi pe bei- 
zadelele fugare ale lui Alexandru-Vodă Ipsilanti; rapoarte 
florentine din vremea lui Ştefan-cel-Mare şi relative la 
luptele lui. 

Astfel alcătuit, volumul n'are o unitate care nu i se 
poate cere şi nici o împărţire ca aceia pe care aş fi do- 
rit-o, dacă tot materialul l-aş fi avut în mînă de la în- 
ceput. 

Aşa cum este, el va adăugi în multe privinţi cunoştinţa 
trecutului nostru, şi oamenii de înțelegere şi bună credință 
nu vor lăsa fără mulțămire ostenelile mele. 

N. lorga. |
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D. N. Dobrescu citează, în cartea sa despre Biserica Olteană supt 

Austriaci (p. 134), actul prin care Constantin Mavrocordat, întimplin- 

du-se a fi Domn, la întoarcerea celor cinci judeţe către Domnia 

din Bucureşti, îndeamnă la supunere către Turci, la patriotism, 

am zice azi, pe locuitori, înnainte de a se încheia războiul. 

E de mirare că un act de această însemnătate ma văzut încă 

lumina. Îl dăm aici după originalul din Archivele Statului. 

Mli)[olstiii b[oljiiă Io Costandin Nicolae Voevod, gos- 

podari zemli vlahiscoe, pisah g|olsploldstvami [= Domn 

al TŢerii-Romăneşti, am scris Domnia Mea] cinstiti şi de 

Dumnezeă iubitoriule, Sfinţia Ta, părinte episcoape alu 

Rimnicului şi Sfinţielor Voastre părinţi egumeni dupre la 

mănăstirile dupeste Oltu, dinu judeţul Romanaţilori, alu 

Valcii, alu Jiiului-de-josii, alu Jiiului-de-susă şi alu Mehe- 

dinţiloră, si Molitvelor Voastre, preoţi, diaconilori, şi dum- 

neavoastră boiari mai mari şi boerănaşilor, căpitanilori 

de ţară şi slujitoriloră şi voao, părcălabilor dupen sate 

şi tuturori săteaniloră, căţi sănteţi lăcuitori într'aceaste mai 

susi numite judeaţe, alt Romanaţiloră, alu Vălcii, ală 

Jiiului-de-josiă, ali Jiiului-de-susu şi alu Mehedinţilori. 

Vă facemii Domnia Mea în ştire că, de vreame că, dină 

tămplarea vremiloră, întămplăndu-să şi acumi năpădire 

de Neamţi şi catane în pămăntulă acesta, nu puţine jafuri 

şi prăzi au cursă ticăloşilorii pămănteani de către acei 

vrăjmaşi ai putearnecii Înpărăţii, adecă de către Neamţi 

şi catane, a cărora năpădire prea- puternica Înpărăţie ne- 

suferindu-o şi neobicnindu-o (sic), trimis-au oşti înpărăteşti, 

otomăneşti şi tătărăşti, spre izgonirea vrăjmaşilor, ca să-i 

dăzrădăcineze şi să-i izgonească din pămăntulă ţării, şi, 

văzăndi Domnia Mea atăta gloată de ostași, carii putea 

să facă “multă stricătune şi pradă ţării şi pămănteanilori,
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cu toată vărtutea şi nevoinţa noastră ami stătutu şi 

ne-amu jărtvită pe sinene, ajungăndă cu multă rugă- 
une la prea-putearnica Înpărăţie, de ami scosi ferma- 

nuri înpărăteşti, cu mare tărie şi cu înfricoşate porunci, 

ca să nu ă atingă cinevaşi dinu ostaşi asupra săracilori 

şi a pămănteanilorii, măcaru de unu capi de aţă, luîndu 
asupra noastră pre toti norodulu, de la mică pănă la 

mare, că sânt dreapte raiale ale prea-putearnicii Înpă- 

răţii. Şi aşa, cu mila şi ajutoriul lui Dumnezeu s'au păziti 
săracii şi sau apăratu de ostaşii înpărăteşti, iari, de au şi 
îndrăzniti cinevaşi dinu ostaşi a supăra pe căte unu să- 

racă, şi i-au luati ceva, cu totii adinsulu ne-ami siliti şi 

fieştecăruia i s'aă scosi paguba. Aseamenea dară şi pentru 

aceale cinci judeaţe de peste Oltu, adecă Romanaţii, Vălca, 

Dolji, 'Gorjă şi Mehedinţi, partea de peste Olt, viindă 

hotărătă poruncă de la prea-putearnica Înpărăţie ca să să 

rădice Măria Sa seraschiari Murtazâ-Paşă cu oștile înpă- 
răteşti, cu 55 de steaguri de serdenghetti, şi cu 40 destea- 

guri de levenţ, şi cu 30 de steaguri de aghialeturi!, şi cu 

uni Seraschiiari Sultanu şi cu alţi doi Sultani, cu 6.000 de 

oaste tătărască, şi să între peste Oltă intr'aceale cinci ju- 
deaţe, ca să izgonească pe vrăjmaşii putearnicii Înpărăţii, 
şi, fiindu şi voi, lăcuitorii acei ţări dinceput şi dintăiaşi dată, 

mai denainte vreame raiale supuse ale prea-putearnicii 

Înpărăţii, creştineaşte, tocma ca uni moșteanii ală patriei 

aceştia, cu dureare de inimă asupra creştinescului norodă, 

umilindu-ne, nu ne-ami îndurată, nici ami pututii răbda 

sai a suferi să auzimi stricăcunea lăcuitorilorii acei părți, 

care 'sari putea întămpla să să facă, de către ostaşii în- 

părăteşti, ci, precumi, pentru noroduli părţii ceştii din- 

coace, ne-amă siliti şi ne-amu nevoilu de i-amu luati 
asupra noastră, așa şi darui aseamenea şi pentru voi, 

luîndu-vă asupra noastră de la prea-putearnica Înpărăţie, 

că veţi fi dreapte raiale ale Puternicii Sale, şi cumă vă 
veţi pleca şi vă veţi supune suptu stăpănirea prea-putear- 

1 Ostași regulaţi, ostași aleşi şi ostași din provincii.
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nicii Înpălrății), precumă aţi fostă dincepută şi mai de 
nainte, şi suptă oblăduirea noastră, bine ai voili prea- 
putearniculu Înpărată, după rugăcunea noastră, şi au dati 
fermanii cu mare tărie ca, căţi dinu lăcuitori vorii alerga 
Şi vori năzui de vori veni către Măria Sa Seraschiiari- 
Paşa şi cătră boiariul nostru ce l-amu trimisă înpreună 
pentru aşăzarea şi tocmirea acei părţi de ţară, toţi să fie 

păziţi, apăraţi şi feriţi de verice feali supărare şi răă care 

sari putea întămpla de cătră otomăneştii ostaşi: atăta 

aceia, cătu şi casele loru şi bucatele lori, nimini să nu să 

atingă măcaru de unu capi de aţă. 

Deci darui, văzăndu cartea Domnii Meale, şi inţelegăndă 
de mila ce prea-putearnica Înpărăţie prin mijlocul nostru 

au arătați cătră voi toţi, numai de căti, cu inimă neîn- 

doită şi cu toată voia, să alergați şi să năzuiţi să veniţi 

către Măria Sa Seraschiari-Paşă, spre închinăcunea şi su- 

punerea supti ascultarea şi stăpănirea otomăneștii Măriri 
şi suptii oblăduirea noastră. Şi nu numai voi, cei mari şi 

mai de frunte, ci, pentru binele şi folosulu de obşte, să 

îndemnați pre toţi, celalaltă obştesci norudă, să să supue 

şi să fie precumiă au fosti mai nainte, alergăndi şi ei cu 
toţii împreună spre căştigarea ca de folosi. Și să-şi iă 
fieştecarele buiurultiă de la Măria Sa Paşa şi carte dom- 
neaască din măna boiarului nostru. 

Drept aceaia dară, urmăndă poruncii şi învăţăturii noastre, 
să ştiţi că cu toţii veţi fi păziţi şi apăraţi de totu răulu, 
și veţi avea de la Domnia Mea milă, căutare, dreptate şi 
uşurinţă la toate dăjdile voastre. Şi veţi şti și acasta, că, 
pentru zahereao ce să cade a să da oștilor înpărăteşti, s'au 
trimisu bani gata, ca să să plătească zahereao cu bani, 
să nu să facă supărare, nică să să iă de la nimini măcar 
ună grăunți fără bani; şi, de să va întămpla a să face 
cuivaşi de cătră ostaşi vre o pagubă şi supărare, numai de 
cătu acelui păgubaşă să alearge şi să meargă la Măria Sa 
Paşa, să dea jalbă, şi i să va înplini toată paguba pănă 
la una, şi ostaşul acela să va pedepsi cu mare şi grea 
pedeapsă, dupe fermanurile putearnicii Înpărăţii..
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Iară, de carea cumva să va amăgi cu găndulu a ră- 

mănea totu dejbinaţi suptii stăpănirea streinilorii Neamţi, 

vrăjmaşilori prea-putearniciă Înpărăţii, să ştiţi că, nu numai 

vă veţi jăfui şi vă veţi prăda de bucatele şi averile voastre, 

ci şi robii vă veţi da, şi veţi treace şi prină ascuţituli 

sabiei, şi păcatului acela va fi în grumazii voştri. 

Şi oricarele, veri dinii egumeni, veri dinii boiari sau 

boierănaşi, sai verice feali de omu pămănteani arii fi 

avăndi aici, în ţară, moşii, vii, Ţigani, case, să vă trii- 

miteţi acumi mai nainte oameni voştri, să le iă întru stă- 

pănire-vă, că de cătră Domnia Mea toate vă le dăm ca 

sa vă le stăpăniţi fără de nicio zăticnire. 

Tolico psiah g|ospodsi]v[a|mi. [Aceasta poruncim Domnia 

Mea.) Octţomvrie] 29, 7246 [1737]. 

|Monogramă. Pecete. — Şi turceşte!]. 

Io Costandin Voevoda. 

1 Hurez, doc. XI 1/6. Cf. şi n 7.
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D. profesor I. Lupaș, din Sibiiu, îmi trimete aceste trei scrisori 
copiate la Sibiii, în Museul Bruckenthal, şi privitoare la boierul 
cu ştiinţă de latinește, franțuzeşte și italieneşte, la potrivitul emisar 
în străinătate care a fost lenăchiţă Văcărescu, gramaticul şi poetul. 

Se ştie că, fugind de-acasă, pentru a vedea Europa, despre care 
li vorbise perceptorul lor apusean, beizadelele lui Alexandru-Vodă 
Fpsilanti, Văcărescu primi de la părintele deznădăjduit, care se 
temea pentru situaţia sa domnească, sarcina de a-i aduce înnapoi 
din Ardeal. 

Bruckenthal, puternicul magnat ardelean, avu plăcerea de a cu- 
noaște şi el pe acest boier interesant Şi el. îl .recomanda la Viena, 
ministrului Cobenz! prin scrisoarea ce urmează 1: 

Î, 

Hochgeborner Graf, 

Der wallachische Bojar Vakareszku, nach ihrer Landes- 
sprache Szeptar oder Landesgeneral, der die Ehre haben 
wird, Euer Excellentz dieses Schreiben zu iiberreichen, 
geht in den Angelegenheiten seines Herrn, des Hospodars 
von der Wallachey, nach Wien, und hat mich um meine 
Empfehlung an Euer Excellentz ersucht. Ich habe mich 
der Entrichtung dieser an mich verlangten Gefălligkeit um 
so weniger entziehen zu kânnen geglaubt, da ich einerseits 
durch nachbarliche Pilichten, anderseits durch die Betrach- 
tung, dass er, wenn er will, den siebenbiirgischen Sachsen 
eben so sehr niitzen, als im entgegengesetzten Fall schaden 

! Ea nu se află în culegerea scrisorilor lui Bruckenthal, care 
sa tipărit în „Archiv “des Vereines fiir siebenbirgische Landes- 
kunde“, 1904-5. —Cf. pentru călătorie Istoria literatură; romine în 
veacul al XVIII-lea, U, p. 136 şi urm;
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kann, mich einigermassen dazu vor verpflichtet gehalten. 

Îndem ich aus diesen Riicksichten hiemit sein Verlangen 

erfille, und im Vertrauen auf die alte, mir von Euer Ex- 

cellentz giitigst geschenkte Gnade und Gewogenheit, Euer 

Excellentz zu bitten mir die Ehre gebe, in vorkommenden 

thunlichen Făllen, ihm Gewogenheit und geneigten W'illen 

zu erweisen, — rechne ich es mir ubrigens zu vorziig- 

lichen Vergniigen, bey dieser Gelegenheit, Euer Excel- 

lentz das Bekinniniss meiner alten Hochachtung erneucrn 

und um die Fortsetzung Ihrer Gnade bitten zu kânnen. 

Ich aber habe die Ehre, mit besonderer Verehrung zu 

seyn 
Euer Excellentz 

Hermannstadt, den 28-ten Jenner 782. 

ganz gehorsamster Diener 

Baron Bruckenthal. 

An des tit. Staats-Vice-Canzlers Grafen v. Cobenzel 

Excellentz. 

li. 

Domrul! fu mazilit, fără zăbavă, pentru fuga fiilor săi, şi, tre- 

buind să plece: la Constantinopol, el cere, prin plingerea ce ur- 

mează, înnapoierea fiilor săi: 

Eccellenza, 

Poiche& dal. primo momento della mia afflizione V. E. 

si 6 degnata interessarsi tanto in mio favore, senza 0m- 

mettere di ringraziarla per quanto fin ora si e adoperato, 

vengo con questa a parteciparli il colmo della mia. dis- 

grazia, supplicandola a radopiare premure, poiche il bi- 

sogno estremo lo richiede in favore dun angustiato Padre. 

Eccomi finalmente, in cotesto giorno, deposto dal Prin- 

cipato, ecco li tristi frutti della inconsiderata fuga e del 

ritardato ritorno dei miei figli. Al caso atroce non rimane 

ciglio asciuto, anche delle persone piu indiferenti; “ solo 

il cuore di miei figli si mantiene indurito. La Sublime 

Porta ă creduto a proposito dismetermi dell impiego, €,
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benche cid sia stato con tutte quelle marche donore, in 
atenzione dei miei servigi, niente di meno vi & da temere 
le piu funeste conseguenze se la solecita venuta dei miei 
figli non le arresta. Ecco dunque un padre e tutta una 
lamiglia vittima d'un sconsigliato capricio, d'una inconsi- 
derazione giovanile. Eccomi ridotto al duro passo di tor- 
nare a Costantinopoli in breve. Ma come ritornare senza 
li figli? No, non tanto agisce in me il timore delle inevi- 
tabili conseguenze, come l'amore paterno, per solecitare il 
loro ritorno. Se le mie circonstanze fano brecia nel cuore 
piu insensibile, come non potro sperare che oprino in quello 
di V. E.,il di cui carattere distintivo € la bontă e la uma- 
nită? Se le preghiere dunque d'un padre smarritto, se 
le lagrime e singhiozi d'una angustiata madre, se le sup- 
pliche piu umili di tutta una desolata famiglia meritano 
qualche cosa appresso V. E., la supplico, e, per quanto vi 
€ di piu sacro in cielo ed hă piu caro sulla terra, la 
scongiuro a porgermi dita e vedere la maniera nella quale 
possa riavere gli fugitivi figli. 

Egli € vero, Signore, che loro m'hano causato qutsto 
funesto colpo con la lora fuga; ma mi son figli, e solo chi 
€ padre, să di qual peso sia cotesto titolo nel cuore d'un 
genitore. Che non li tratenga il timore che io mai li rin- 
facci il loro fallo, ne le tristi resulte. Lo giuro: scordaro 
tutto, e li riceverâ con viscere paternali. Ma che voglian 
Jasciare il povero genitore la afflitta [madre] in circon- 
stanze si critiche, in cosi evidente pericolo, eccede [i limiti 
della tirania. E piu atroce se mi rende il colpo quando 
considero che viene dalle mani di miei figli. Che non li 
arresti il timore dei risentinenti della Sublime Porta, poi- 
che questa, se il loro ritorno € solecito, fingeră di tulto 
ignorare, e non li pregiudicheră il loro mancamento in 
nulla, anzi rispetteră in loro Paugusta imperiale mano dela 
quale gli hd ricceuto; ci6 che, al contrario, se si mostra- 
sero ostinati, potrebbe quella atribuire il fallo a superiore 
impulso e vindicare il mancamento dei figli sopra il padre 
innocente. Queste riflessioni, ed altre che lascio alla consi-
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derazione di V. E., la supplico a fargliele capire e mettere 

tutto in opera a fine. che io. possa consolarmi in un tempo 

nel quale si bisogna conforto. Spero questa gratia di V. 

E., e, pregandola compatirve al mio dolore, che mi rende 

molesto, con tutta considerazione e vera stima mi dico 

Di Vostra Eccelenza 

Umillimo ed obbligatissimo servitore: 

- Alessandro Principe, m..p. 

Bucoreste, 44 gennaio, 1782. 
35 

[Adresa pe copertă:] Ă Son Excellence Monseigneur 

le baron de Bruckenthal, conseillier intime Y'Etat, comen- 

deur de POrdre de St. Etienne et gouverneur de Sa Ma- 

jeste Imperiale et Royale Apostulique dans la grande Prin- 

cipeaute de Transilvanie. 

III. 

Bruckenthal refusă însă pe beizadele, răspunzînd, astfel: 

Celsissime Domine Princeps! 

Lustitiae administratio et praesidium quod CelsitudoVestra, 

qua bonus vicinus, Transilvanis nostris, ab eo tempore, 

quo illius provinciae gubernaculum tenuit, non modo non 

denegare, sed singulari benevolentia et aequanimitate prae- 

stare dignata fuil, ad quaevis mutua vicinitatis officia 

me obstrinxerant. 
| 

A quo autem nuperi tristes Domus suae casus et vi- 

cissitudines, quibus paternae teneritudini acerbiores con- 

tingere haud potuerunt, moerorem et luctum super ean- 

dem diffundere coepissent, studium quaevis officia huma- 

nitatis exhibendi, compassione consincera iunctum, excrevit 

tantopere, ut. omnes “partes mihi cessas explere omnino 

annisus fuerim. Inter has animi sollicitudines, redditae mihi 

sunt pretiosissimae Celsitudinis Vestrae sub 242 elapsi ad 

me. exaratae litterae, raram humanitatem vicemque ama- 

ram, miseranda adflictione adspersam, undiquaque. spi- 

rantes. " -
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Patiatur Celsitudo Vestra sibi persuaderi, nihil me om- 
nium €eorum quae ad meas partes quodamodo pertinere 
et ad animi sui aegritudinem depellendam moeroremque 
leniendum facere poterunt, derelicturum. 

De reliquo precor et opto cordicitus ut animi magni- 
tudo, qua Celsitudo Vestra hucusque varias, ut natura 
humana fert, vitae fortunaeque vicissitudines constanter 
supportavit, hancce etiam tristem sortem viriliter vincere 
et perferre, Deo auxiliante, iuvet; indesinenti veneratione 
persistens 

Celsitudinis Vestrae 

Obligatissimus servus 
Baron Bruckenthal, m. p. 

Cibinii, die 242 februarii 1782.
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De curînd am căpătat un volumaș miscelanei, care oferă un 
deosebit interes prin cuprinsul său. 

lată din ce se alcătuieşte: 

1. Calendar ce cuprinde într'ănsul întâmplările şi vremile 
trecuţilor şi viitorilor ani, ce iaste pe o sută doisprăzăci 
ani, cari sau scris di pe altu prin sălința Şi chieltuiala 
dum[nea]lui Clucferul] Barbu Vișforeanu], în zilele pre- 
luminatului Domni Io Alexandru Moruz V[oejvod, şi Mi- 
tropolit fiind Preasfinţie Sa Dosithei, şi le-am scris ei, Ve- 
nedict arhidiiacon, fiind dascal la numitu boer de sus, la 
Copăceni; 1800, Ap[rilie] 25. 

[Pe V*:]) 
Pentru cite virste are omul, şi care sînt, şi cum să 

chiamă. 
Cocon iaste omul dacă să naşte pănă la patru ani; copil 

să chiamă de la patru ani pănă la cincisprezece. Cătărigă 
este de la cincisprezece ani pănă la doaozăci şi doi. Voi- 
nică, adecă june, este de la doaozăci Și trei de ani pănă la 
patruzăci și doi. Bărbat este dela patruzăci şi doi de 
ani pănă la cincizăci şi şasă. Iară bătrîn este de la cinci- 
zăci Şi şasă pănă la şaizăci şi noao. Mator este de la şapte- 
zăci de ani pănă la optzăci. De aciia mai multă neputinţă, 
şi dureri, şi boale. 

2. Însămnare pentru dohtorii, cum să să urmeze (fol. 17). 
Sar cădea la fieștecari domnii să aibă în casa lui pu- 

ţine învăţăturți) ale doftorilor la vreame de nevoe, la cari 
sne să pol. găsă in casăle lor, că€ cei politni€ să îndes- 

tulează de la spiţărie pentru fieştecari boală, la întăm- 
plare sa. 

pe ee 

1192. Vol. XVI. 3 POTECA j 2 4 
 ceunilă,
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Capitole: 

Unsoare pentru neputinţăle omeneşti: unsoare din pelin. 

Unso[a]r[e] intr'acest chipi să să facă; unsoare din bobru. 

Unsoare de presade. 

Unsoare din răme, cu care prinde peşte. 

Unsoare de crin sau serabrin. 

Unsoare din scorpii sau din şărpi. 

Unsoare pentru rănză şi stomah. 

Unsoare de terpentin sau de spiganare. 

Alte unsori de Eghipet pentru focul lui Anton. 

Unsoare de zgărcitura vinelor. 

Unsoare la pieptu. 

Unsoare foarte minunată pentru păr. 

Unsvare ce iaste de obşte bună Ia toate. 

Unsoare care omoară limbricii. 

Pentru purgaţii unsoare. 

Căndu are frigurți]. 

Altu felă pentru chinisisi. 

Altele iarăş pentru fricurți). 

Prafurți] ca să nu rămăe cuiburile frigurilor în om. 

Pentru oprirea să nu verse cineva mult. 

Pentru fierbinţală la om. 

Pentru fierbinţală cu băntuială. 

Candu varsă multă copii cei mici şi ai fierbinţală. 

Alta pentru fierbinţală. 

De dureri de capi. 

Altă chip, cu chimină. 

Alta, cu crastaveţi. 

Matca femei cănd cade de la locul ei. 

Durerea după cea naște muiarea. 

Muiare cari nu poate naște. 

Căndă să umflă b...ile. 
Muşchii cănd vor căde. 

Boală din tuperci. 

Căndu va muşca căini turbat. 

Cănd pute gura omului. 

Cănd va frănge măna sai pitorul.
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Altă fel. 
De muşcături de şarpe saă de năpărcă, 
Bolnavul căndi are săte mare. 
Căndu să roşesc albeţile ochilor. 
La muiare cănd îi merge rănduiala mult d'innainte. 
Altă chipă, cu răvent şi cu tămăe albă, 
Altu felă, cu răvent, 
Când să opreşte facere muerei, 
Căndi să face albeaţa la ochii omului. 
De dureri de -ochi. 
Pentru curgere omului d'innainte. 
Pentru tusă şi dureri de piept. 
Pentru pecingine. 

Altu chipu. 

Într' altă feali. 
De mușcătură de şarpe. 
Şi într alt chip. 
Căndă negresc dinţii la om. 
Cănd crapă buzăle. 
Când face buba în gură. 
Cănd are omul ochii curaţ şt nu poate vede. 
Ce zgaibe dulci. 
De cei răi. 
De dureri de capu. 
Căndu iaste omul încuiat la stomah sai la şăzut. 
Altă chipu. 
Pentru încuiarece nu poateomulchinic (sic )sau dobitoculi. 
Pentru limbrici. 
Altă fel. 
Prăvușor cănd să face-va pă pi&or sai desă va umfla. 
De celu peritu. 
Pentru trănji. 
Altă felu. 
Pentru orce boală va avea înlăuntru. - 
Omul ce să va înțepa şi va rămănea lemnul înlăuntru. 
Pentru ca s|ă] doarmă omul. 
Pentru rastă,
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Altă chipi. 
Altu fel. 
De guturai. 

Cine are carne rea la rană. 

Altă chipii. 
Alti chipă. 
Şi altu feli. 
De tusă viechi. 
Pentru gălbinare. 

Pentru gălbinare cănd iaste pe fața omului eşită. 

Întraltu fel. 
Altă fel. 

Cănd te dor ochi şi sănt roşi. 

De vătămătura bărbaţilor şi a muerilor. 

De umflătura ţiţelor. 

Cănd să opreşte ţiţa muerii, după ce naşte copilu. 

Întraltă chip. 
Şi altă chip. 

Muiare ce nare ţiță. 

Altă feli. 
Cănd iasă maţul la om. 

"Asămine la copii mici. 

Când nu aude omul, 

Şi alti chipă. 

Cănd dor urechile şi curgu. 

Când va înghiţi omul lipitoare. 

Pentru măsăle. * 

Păr, de să va face undevaş. 

Doftorie pentru cai şi pentru alte dobitoace. 

Pentru răe. 
Pentru umflătură supt grumaz. 

Pentru umflătură la pitoare şi la alte locurli]. 

De sagnă. 

De. cei răi. 
Calul de va fi muşcat de şarpe. 

De multe creşterii) pe picoari. 

La cal, de să va umila pântecele sau închieturile.
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De limbrici la cal. 
Dacă iaste răptugos. 
Pentru albeaţă pe ochi calului. 
Când iaste aprins calul. 
Prafurți] pentru multe boale din lăuntru calului. - 
De nu va mănca calul bună. 
De alte durerţi] la cal. Sa 
De să va bolnăvi calul Şi pricina lui nu poate să o cu- noască. 
Țănţar şi tăuni să nu muşce pe cal. 
Doftorie de obşte la tot dobitocul, 
Clistari, ca să creiască sticla. 
Altă chipă. 
Clei de brânză și din var cum să s|ă] facă. 
Metani, mănunche la bastoane ŞI imameli cum să s[ă] 

facă. 

Osul ca să s(ă] moe la lucru. 
Ciară să s[ă] facă alba. 
Ciară să să facă verde. 
Pentru puri€, să-i stringi la ună loci: iaste curiosă lucru. 
Şi într” altă. 
Stupi de primăvară, cănd năpădesc cei strein[i] pe aceaia. Pentru șoarec, să fugă. 
Comedie păsărilor. 
Alt fel. 
Altă chip, cu rachiă. 
Pentru urși ce vinu la prisacă. 
Cum să face padvid de vişin(e). 
La urmă se dati şi alte reţete şi prognosticuri cu privire la viaţa omului. 

Pe Vo foii d'innaintea calendarului și tratatului de medicină po- porală!, vine această notă de nuntă a proprietarului: 
Leat 819, Martie 9. Să să știe că în zioa de - patruzeci 

„de mucenici am sosit eă, cel ce i să va: vedea scălitura 
la vale, în Copăceni, într*o Duminecă, pă la patru ceasuri 

1 Cf. Grigoriu-Rigo, „Analele Academiei Romine“ pe 1907.
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din zi, şi venirea mea aii fost ca să văz pă dum[nlei co- 

coniţa Tiţa, fiica dum[neajlui biv Vel Stol[nile Barbul Vii- 

şoreanul, a-m fi mie spre petrecere, de soţie, şi, a dooă zi, 

Luni, cu ajutțojru lui Dumnezei, dupre a noastră vedere 

în fiinţă, am făcut urmare de vorbă, şi am şi priimit foae 

de zestre, trimiţăndu-o şi la Bucureşti, ca să ne vie şi pă- 

rinteştile blagoslovenii de la a mea dorită maică, dum- 

[neajei cocoana Sultana Dracţajch[i]. fiind soli din parte-mi 

un Petrache Manovici, dăn neamul său Sărbul. Eu am scris 

aici, şi dupre a mea petrecanie să-m rămăie numele ne- 

muritor, zicănd fiecare dăn ce vor citi: Dum|nelzeu să-l erte, 

proci. Cost[andin] Dracachi. 

Cu acest prilej am văzut şi alt manuscript cuprinzînd cunos- 

cutul roman „Filerot și Antusa“, tradus din greceşte. 

Ca probă a versurilor ce-l împodobesc, pe alocurea, dăm acestea 

cîteva: 
Cind de dimineaţă soarele răsare, 

Roa, slăbindu-se, piere cu mirare, 

Şi &ara, de faţa focului cea mare, 

De tot să topeaște, slăbind foarte tare: 

Aşa se topeaşte inima cea prinsă 

Şi de a dragosti săgată întinsă. 

În privinţa soartei acestui solid volum de 885 «dle pagini nume- 

rotate” lămureşte această interesantă notiţă finală: 

„La leat 826, Ghenlajrlie], 15, în Domniia Mării Sale 

Domn fo Grigorie Dimitrie Ghica Voevod, intr'o Miercuri, 

în 43 ale lunei Ghenjajrție|, am mers la d|ujm[neajlui Cos- 

tache Clinceanu, fiiul du[mlisale biv Vel Stol(nile Răducanu 

Clinceanu!, unde am găsit această istorie a lui Filerot şi a 

Anthusi, şi, rugindu-l foarte, mi-aă dat-o, şi am cetit-o; din 

care îndulcindu-mă de ale lor patimi şi răbdare îndelun- 

gată, am scris şi ei, şi mam iscălit; aceasta. 

Clostajnd[in] Rac/ojoliță]. 

De la acelaşi pare să fie ediţia în 12, din veacul al XVIII-lea, 

la Pildelor filosofeşti, pe care se înseamnă: „Aceste Pilde Filosofeşti 

je-am cumpărat de aici, din Craiova, în ti unul, în vremea cînd mă 

judecam cu Sinescu pentru moşiia Piatr[a]; la leat 1810, Sept. 1“. 

  

1 Tipograful. .



    

IV. 

DOUĂ ACTE PRIVITOARE LA UNIRE, 

  



 



Sa vorbit mult In ultimul timp de Cuza-Vodă. Să ni fie iertat a 
împărtăşi cetitorilor noştri, dintre cari cei bătrini le vor ceti cu 
duioasă amintire, cele două scrisori ce urmează, privitoare amin- 
două la împrejurările ce precedară alegerea lui Cuza. 

Originalele se află în Museul din Sinaia. Episcopul către care 
sînt adresate, e cel de Buzău, un unionist mărturisit. 

I. 

Prea Sfinte Părinte, 

Mă iertaţi, mă rog, pentru întărzierea ce sa făcut pină 
să răspunzu la plăcuta scrisoare a Eminenţiei Voastre. 
Pricina a fost că mă găteam de plecare pentru o treabă 
ce o ami la moşie. Acum lasi această scrisoare acasă, 
ca să se ecspeduiască îndată după pornirea mea. 

Aşi fi doriti, Prea Sfinte Părinte, să vă pociii spune multe 
interesante despre cauza țării, dar nu e nimica noi pentru 
noi în lumea politică. Cuvintul Împăratului Napoleon, care 
s'a interpretat în mai multe feluri, nu adaogă, după părerea 
mea, nici.nu scade nimic din speranţele noastre. Comisarii 
se află încă, după toată probabilitatea, în aceași neputinţă 
de a se înțelege între ei. Şi nu ştiu de avemu să fimă de- 
sevărşit mulţumiţi de raportul lor, în cazul cînd se vor 
putea uni toți la un raportu comun. 

Ai noştrii urmează a încurca trebile noasted în loc de a le 
descurca şi a le înlesni căile spinoase. Au sositu aici mulţi 
deputaţi dupren judeţe, și era vorba să se facă o protes- 
taţie în contra firmanului de închidere. Mi se pare insă că 
nu sai alesă mai mult de vre-o doozeci cu -stăruinţă 
pentru pasul acesta. Ecsageraţii toti nu se astimpără şi 

A
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umblă să facă adunării ca să căştige mai mulţi partizani 

pentru ideea de protestaţie. Guvernul are să le dea mai 

întiiă părinteştele sale poveţi, şi apoi, de nu sor astimpăra, 

o să fie nevoiţi să o apuce cu răul, ca să nu rămiie sub 

bănuială că încuragiază pe supt mină nişte asemenea urmări. 

Pentru jurnalul de care ne a fosti vorba, mi se pare 

că nare să se aleagă nimic bun. Crezi că şi domnul loan 

Văcărescul se căieşte că a apucatii să dea banii. Dar în 

privinţa aceasta ar fi multe de vorbiti. Şi mă rog ca să 

mai aveţi răbdarea, Prea Sfinte Părinte, pină voiu veni ei 

însumi la Buzeii, unde am de gind să vă vizitezi peste 

vre o trei săptămăni. 

Pină atunci, etc. 

Bucureşti, 15/27 lanuarie 1858. 
A. G.. Golesco. 

II. 

Prea Sfinte Părinte, 

Comitetul centralu alu Unirii, deşi tirziu, socotește de 

datoria sa cea mai netăgăduită a felicita în Prea Sfinţia 

Voastră pe păstorulii celii mai bună alu Eparhiei Buzăă, 

care, în această epocă: mare de regeneraţia Romînilori, 

a dată frumosului esemplu că ştie a preţui cu sanctitate 

inalta misiune ce Dumnezeu i-a încredințatil. 

Turma, Prea Sfinte Părinte, cunoaşte glasul păstorului, 

şi Prea Sfinţia Voastră aţi electrisati inimele tuturorit prin 

imbrăţişarea cu entusiasmiu â programei de dorinţele Ro- 

miînilor, subscrierea ci şi indemnul de a se împrăștia în 

toată eparhia. 

Biserica este coloana şi sprijinului adevărului, şi, cindu 

păstorii ei sintu zeloşi şi devotați, ca Prea Sfinţia Voastră, 

pentru binele şi fericirea Patriei, atunci adevărulă revarsă 

lumina sa dumnezeiască peste toţi fii ei şi aduce la cu- 

noştinţă şi pe oile cele rătăcite din turma lui Hristosu. 

Păstorulu, Prea Sfinte, este făcută pentru Biserică, şi nu 

Biserica pentru păstori; de aceea păstorul celu bună cată 

să-şi pue sufletulă pentru turma ce păsloreşte si să nu
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lese să treacă nici o occasie fără să dea probe că ştie preţui 
sacra miluire cu care Dumnezeu l-a însărcinatii ŞI că nu 
pierde niciunii minută din vedere toti binele ce poate face 
pentru oile turmei sale. 

Țara noastră se află în ajunul unui viitor mare; este 
dar de datorie fiecăruia Romini adevărat a contribui din 
toate puterile sale spre a o face să se ridice la demnitatea 
ei, înfruntîndu cu bărbăţiă orice fel de ispită, cu care ine- 
micii binelui comuni să silesci a răci inimile cetățenilor. 
Dumnezeu este mare şi a totii puternică, Prea Sfinte Pă- 

rinte. Eli nu va părăsi acest popor binecuvintată; il va 
inarma cu neînvinsa armă care a fostă scutulii ŞI apă- 
rarea sa în toate împrejurările cele grele; va îmmulţi nu- 
mărulu aleşilor săi și va însufla aceleaşi sentimente părin- 
tești tutulor copiiloru Bisericei lui Hristosu, ca să imiteze 
frumosulii exemplu ali Prea Sfinţiei Voastre şi să conlu- 
creze cu aceeaşi căldură și devotamentă pentru binele şi 
fericirea ţării. 

1857, Maiu 18. 

Constandin A. Crezzulescu, Alecu Golescu (latine 
ambele), P. /. Cernătescu, Nicolae Hristu (cirilice), J. 
ÎI. Philippesco, D. Kariagdi, E. Predescu, Hr. Poli- 
hroniade, Grigorie Gr. Ghica, W. Paclian, Jorano, ]. 
Pencicoff (idem), Al. Oresku, N. Nennovici (latine), 
G. Costaforu, ]. 1. Philippesco.



 



   

0 MOȘIE A LUI MIHAI VITEAZUL: BIRCA DIN DOLJ. 

   



 



Întîmplarea mă face să cunosc rosturile unei moşii doljene care 
a fost o clipă a iui Mihai Viteazul: Birca, din marginea Dunării. 
Moşnenii se răscumpărară cînd noul lor stăpîn se afla în părţile 
Rîmnicului, la Ocne, înnainte de 1599, şi din actele lor, păstrate 
astăzi de urmaşi, aflăm de o petrecere a lui Mihai în Vilcea, unde 
oraşul de episcopie avea o biserică în mijlocul „tirguluis, înte- 
meiată de Pătraşcu-Vodă, tatăl cuceritorului!. 

Se ştie că singurul fii al lui Mihai, Petrașcu, zis în scurta lui 
Domnie munteană: Nicolae-Vodă, s'a însurat în pribegie cu Ancuţa 
fiica lui Radu-Vodă Șerban, alt fugar în Apus şi oaspete cu pensie 
al Împăratului, pentru care jertfise toate. 

Din această căsătorie se născu un fiă, Mihai, care dori, şi era 
chiar, să fie Domn?, şi o fiică, Ilinca, măritată apoi cu Istrate Vis- 
tierul 8. Aceasta şi mamă-sa neavind bogăţia celeilalte fete a lui 
Radu Şerban, Elena, măritată cu Constantin Cantacuzino Postel- 
nicul, luptară să strîngă, la 1640, fărimile bogăției lui Mihai-Vodă. 
Moşnenii, cnejii din Birca, doi iuzbași din noua oştire de ţară şi doi 
boierinași, fură traşi la judecată pentru a li se lua pămînturile în 
puterea vechii cumpărături. Ei scăpară însă la judecata lui Matei 
Basarab. | 

Avem încă actul slavon al hotăririi, şi, pe lingă el, o traducere 
făcută la Vidin, la Diiă, de un preot, care capătă şi întărirea epis- 
copului de acolo, Meletie, care, cum se vede, ştia foarte bine ro- 
măneșşte. 

Reproducem traducerea, care e exactă, adăugînd în slavoneşte 
părți caracteristice saii îndoielnice. | 

MliJllojstiiă b[oljiii Ion Matei Voivod, fizorul marelui şi 
alu prea-bunului răposatului Ionii Basarabi Voivodiă, dat- 
ami Domniia Mea atastă poruncă a Domnii Meale pentru 

1 V. Inscripții din bisericile României, |, Rimnic: biserica Sf, 
Paraschiva. 

2 V. Studii şi doc., LV, tabla. 
* Cu privire la dinsa v. Elie Nicolescu în Noua Revistă romând 

pe 1-iă Novembre 1921 şi Stoica Nicolaescu, în Romănia Nouă, n! 1: 
Studii şi doc., IV, p. 245, no sar.
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satu Barca dinu judeţuli Jăiului de-josi stuglii] Domnii 

Meale moştenilorii (nacaaunuin) satului, anume Giurca 

luzbaşai i Hrana Spatar [i] lui Pătru Logofătu i lui Stani 

luzbaşăi i cu fraţii lor i cu fitorii jciţi] Dumnezău le va 

da, ca să fie alu lori acestă satii Bărca ce scrie mai susi, 

peste totu hotarului moşii Bărcăi, ca să iă venitului moşii, 

dină cămpi, dini apă i dinu vie şi din şăzutulă satului 

şi din toate căte să vori strănge peste totu hotarul, dinu 

hotari pănă înă hotari pănă] in sea[ma| hotarţăjioru prea 

bătrăne, hotari dină apa Dăsnăţuiului drepti pe măgura 

Spătăroaeă (cnr-peae) în chituși (S tru) i pe Deşratele 

(sic) (Dăşiratele) la Buţoca, din Buţoca în Căprariulu 

(rungapie) i peste drumul Mălici (= Mălaiului; avnaarsask) i 

pe drumu Diiului (Aioawk) i la fântăna domnească i pe 

măgura Carăvanului (apnRanSaB) i pe ulmi Ploşci, la Po- 

pici (sie: vonanua), i pe lacul Glavei (aaksa raake), la Be- 

jănari (6exenagn) i din Bejănari în Geamini (wykaene) i pe 

măgura Ciutei şi în grinădulu cu piiatra i pe măgura 

Cioarii, la Cet[ălțue, în Cuibulu Corbului (RSSA KepBSA0R),— 

pentru |că] acestii satu Bărca, ce scrie mai susu fost-au toţi 

oameni (şi cu) moşneani (aAe knesu) mai nainte vreame, 

int zilele altorii Domni, apoi, după acesltea, căndii ait fostii 

în zilele răposatului Domni Mihailu Voivodi, şi viindu 

satulti Bărca, ei toţi ai văndutii moşiia Domnului Mihailu 

Voivodu. După aceaia satului Bărca iaru au răscumpăratu 

moşiia înnapoi de la r..posatulu Mihaili Voivodă, şi ai dati 

bani în măna Domnului Mihailu Voivodu aici, în pămăn- 

tulă Domnii Meale, în oraşi, în Rămnică, în Ocna cca 

Mare!. Apoi în acea vreame Domnulu răposatului Mihail 

Voivodu au făculu cartea a Domnii Lui pentru răscum- 

părarea moşii Bărcăi, pentru că s'au întămplatu de aă tre- 

cutii Domnuli Mihaila Voivod îni Ţara Ungurească? u- 

tuncea, într'acea vreame, şi sai mutati dină lumea acasta; 

după răposatulu Mihail Voivodii, căndu au fostă în zi- 

1 Ac RN EMA, $ BapOuI rcABOAH S Prmnuk, wr KOA, Beata Gen... (şters). 

2 cnge3 MAANEN EA STP7BCKA BEMAE, Hi NpOEOAHCE WT MHBA €Ef9
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lele Domnului Radului Voivodu, căndă ati venită în Scau- nulă tătăn[i-săă] Voivod, şi au stătuti stăpănă și Domnă Țărăi-Rumăneşti şi în Scaunul moşu-săii răposatului Dom- nalui Alicăsandru Voivodă şi ală tătăni-său Minei Voi- vodă, după atasta Raduli Voivodă [ai trimest] oameni domneşti la satulă Bărca de au cerută bani de la moşneani ca să-şi răscumpere moşia], săteani moşneani au venilu la Radulu Voivodă, şi au arătatii cartea de la Domnu Mi- hailă Voivodu că au răscumpărati moşiia înnapoi, cu bani, | Şi au de la Mihailă Voivodi hristovi (Sic)la mănă, de [răs)- cumpărare cu mari mărturii pentru Bărca cea Mare. După acasta, văzăndu Radulu Voivodi hristovulu Domnului Mi- hailă Voivodă, încă le-au făcută hristovu la măna sătea- nilorii din Bărca, ca să aibă bună pace de la Domniia Sa. După Raduli Voivodă au vinită Alixandru Voivodă Ilii- aşu în Scaunul Țării-Rumăneşti. După acasta, văzăndu Alixandru Voivodă Iliiaşă cumi că aă dată Raduli Voi- vodi hristovă la măna moşneanilorii, Berceaniloră, încă Sai milostivită, Şi le-au făcuti hristovă la măna Bercea- niloră, şi au înnoită şi au întărită moşiia Bărca cu hris- tovulă Domnii Lui, fiindă Şi părcălabi acolo Apoi, după acasla, căndu ai fostă înu zilele Domnii Meale, sau ră- dicatu Domna (renxAa) Ancula, fata lui Şărbantă Voivodii, Domna (renaa) lui Pătraşco Voivodi şi cu fie-sa Ilinca, nepota lui Mihailă Voivodi, fata lui Pătraşco Voivodi, care au trecută dinu Țara Nemţască aici, înt pământul 
Domnii Meale. După atasta, cocoana Ilinca (Enna), fata 
Domnii Ancuţăi, n'au căutată pentru sate şi pentru mo- 
şiile răposatului Mihailt Voivodiă, care ară fi zicăndă, şi 
sau apucată şi de Bărca cea Mare, ca să-i fie moșie, pe. 
cumu că ari fi zicăndă că art fi cumpărat-o moşii săi cu 
bani, şi aă cerută de la moșneani bani ca să-şi răscum- 
pere moşiia, şi ai veniti naintea Domnii Meale Giurca 
iuzbașa i Hrana Spătariu i Pătru Logofătu i Stan 
iuzbașa, şi ai stătută, în Divanul mare cu Doamna 
Ancuja, Doamna lui Pătrașco Voivod; față au fest 
şi cocoana Ilinca. .... aruncat înnaintea Domniei Meale 

11992. Vol. XVI. 
2
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trei, hrisoave de la trei Domni, şi am celit... moşii 

Bărca, cu veliți boiarii ai Domnii Meale, şi am Ju- 

decată,... dreptate şi pre leage, dinpreună cu toți ve- 

liții boiari ai Domniei Meale ... adevărat că s'aă 

dat toț bani de pe moşia Bârca în mâna! răposatului 

Mihaili Voivodă pentru a&astă moşie, care i-au luati săn- 

gură Mihail Voivodiă [cu] măna lui; văzindi Domniia Mia 

şi cu boiari Domnii Meale şi cetindă hristovulă Radului 

Voivodi şi hristovulii lui Alixandrulu Voivodi, pentru 

atasta, văzăndă hristoavele acestori Domni, ami făcuti 

și ei cartea a Domnii Meale pentru moşiia Bărca, şi ami 

datu la măna moşăneanilori Berceanilori precumi că 

Sau mărturisită cnezi... ului că au fosti a loră mai dina- 

inte vreame. larii Domna Ancuţa şi wrpoketuua (sic) llinuca, 

-Aupepa Domnii Ancuţăi, treabă cu moşiia Bărca să nu aibă, 

şi toată ruda răposatului Mihailă Voivodă să să pue josti. 

Şi această poruncă a Domnii Meale să nu să clătească 

de niminea, să fie neclătită. Şi ami făcută atastă poruncă 

pentru înnoirea cărțilorii şi întărirea, şi, Viindii alți Domni, 

i verice judecători care să va întă|m)pla a îi stăpănitori 

Ţarii-Rumăneşti i pămăntului rumănesci, au din striini 

sai dijn] rudeniia nostră, sai din alti neamiă, pentru acasta 

i pentru înnoirea i pentru întărirea, vori şti cartea 

Domnii Meale: care va căuta cartea Domnii Meale, pre 

acela Domnul să-lii cinstească şi să-l păzască întru Dom- 

niia lui şi în odihna sufletului lui. Iară care să va în- 

tâmpla a nu ţănea şi a nu întări acastă carte a Domnii 

Meale, ci o va călca şi o va strica şi o va lăsa la uitare, 

acela să fie procletă şi anatima şi afurisit de trei sute 18 

sfinţi păriniţăi care au fostii în Necheia, şi să aibă... cu 

Iuda şi cu Ariia. Şi după atasta iată ami pusi credincosă 

mărturii veliţii boiarii Domnii Meale: jupan Dragomiri Vel 

Bani, jupani Dumitru Dudescu Velu Vornică, jupani 

Preda Velu Spătari, jupanii Stroe _Veli Vistiiarii.. jupani 

Socolă Vel . Cruceari, Radulu Mihalcea Vei Comisă, i 

1 Partea aceasta nu se mai poate -ceti în traducere ; o ieaă după 

o copie nouă. a .
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Marco Velu Păharnic i jupanu Costandină Vela Pitară 
[= Postelnic], şi ispravnică Radu Vel Logofătă. Şi amu 
scrisă eu, Lăpădată Logofătii, atastă poruncă în oraşului 
Tărgoviştei, cu porunca Domnului Matei Voivodu. Acasta. 

Leatu de la Adamă Septemviri 18 [= April 28] '7150 
[1642]. [Monogramă; reprodusă şi în traducere.] 

Matei Voivodă. 
Atastă copie ami tăl(măjcit-o ei, popa Muşatu, în zilele 

lui Losifă Înpăratu. 
Eu Melentie Vlădica, alu oraşului Diiului, martoră. 

Cu vremea, moșnenii dati o parte din moșie „nu ştii, cu vînzare 
sai, precum am înţeles, cu zălogire:, mănăstirii Sadova ; altă parte, 
spre Bărcuţa, către „neamul Bălăcioiului“. Ajungînd proprietar pe 
locul Sadovei negustorul Hagi lenuş din Craiova, încep certele 
pentru hotărnicie, la 1816. 

Soarta moşnenilor îi făcu să ajungă, mulţămită unui întreg şir 
de încălcări şi samavolnicii, clăcaşii lui Alexandru-Vodă Ghica. 
Ei îndreptat Ja 1851 către dinsul această plingere : 

Mult milostive Doamne, . 

Pentru nedreptatea ce saă întrebuințat asupra pricini de jude- 
cată ce am avut cu Costandin Brătăşanu, Nicolae Mosh şi cu casa 
răposatului Hagi Enuş, pentru dreapta noastră moșie din hotaru 
Birca, ce ni sai hrăpit, şi mai la urmă, S'ati fost cumpirat de 
Măriia Ta. 

Numai temătorii de Dumnezei să vor pătrunde şi se vor uimi, 
căci noi, judecindu-ne cu numiții în Domniia Măriei Sale Grigorie 
Ghica, sati dat luminată hotărire din anul 1825, ca să ne luăm 
hotarnic şi inginer cu a noastră cheltuială; care, împreună cu fostul 
hotarnic al ior, d. Sărdar Iordache Otetelişanu, cel care ne năpăs- 
tuise, i cu numiții, să tragă tot hotarul, şi alegiînd toată suma ce 
Sai fost vîndut de neamul nostru, ce va mai prisosi [să fie pămîntul] 
nostru. Pe acel temeii am fost şi luat hotarnic pe răposatui Me- 
delnicer Portărescu, şi inginer cu plată, care, mergind in multe 
rînduri la faţa locului, putinţă nu a stătut ca să-iaducă pe protiv- 
nicii noştr şi pe hotarnic Murind Portărescu, am luat pe fiul 
dumisale, Pitarul Dimitrie, pe care l-aă priimit şi Sărdarul lor- 
dache de bun; apoi, ce ai fost pricina, nu ştim ; că nici cu acesta 
nai venit în faţa locului. Noi, neîncetînd cu jelbi a-i supune ca să 
vie asupra hotărniciei, ne-am pomenit cu un Serdarul Iordache, 
Măcescu viind în faţa locului împreună cu un inginer: ni-aă zis că
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ar fi vechilul Măriei Tale asupra hotărniciei, şi, mergind cu noi ca 

să-i arătăm semnele moşiei, ni-ait arătat că este hotarnic luat de 

noi, și, pentru Pitarul Portărescu, ni-ai spus că n'aii fost priimit 

Stăpinirii de hotarnic, fiind nevirsnic (om peste 40 de ani ai virstei). 

Pentru a căruia miralnică şi silnică urmare răspunzindu-i ce ni 

sai cuvenit, ne-am şi întors acasă, şi au plecat şi numiții, şi, aflînd 

că ar fi dat hotărnicie prin care ne-ai stins de pe faţa pămîntului, 

ne-ai şi chemat c. înnalt Divan spre înfăţişare, și, trimeţind pe 

doi din parte-ni, nu i-ai mai înfăţişat, ci aii dat în lipsă-ni hotă- 

rirea cu a-l 21 din anul 1841, prin care ai judecat mai mult lu- 

minata hotărîre de mai sus,— urmare şi aceasta în potriva legiuirilor, 

prin care ne retează din faţa pămîntului, şi, apelarisind în sorocul 

de opt zile, pănă astăzi nu ne-am mai văzut chemaţi. ..: de atita 

ne-am pomenit cu d-l supt-cîrmuitorul, din poruncă că ne-ai supus 

de am plătit clăci arendaşului moşiei Bărca, a Măriei Tale, şi toc- 

mai acum ne pomenirăm că ne apucă să plătim şi lei optspre- 

zece mii. 

Măria Ta! Această pricină aii hotărit-o fratele Măriei Tale! Noi 

pe Măcescu nu știm să-i fi luat hotarnic, ci numai pe cei numiţi ; 

noi nici hotărnicia Măcescului pănă astăzi nu am văzut-o. La în- 

naltul Divan am trimis vecbhili din parte-ni, şi, neînfăţişindu-i, sau 

dat hotărire în lipsă-ni, prin care ne năpăstuiește, osîndește şi ho- 

tăraşte în potriva luminatei hotăriri. Apelaţie în sorocul legiuit am 

dat, s'au priimit, şi pănă astăzi n'am mai fost chemaţi. Noi cu moşie 

şi noi astăzi fără moşie, noi moșneni şi astăzi clăcași, noi cu sume 

de tot felul de dobitoace, şi, vînzîndu-le silniceşte, de am plătit 

clăcile arendaşilor, ne aflăm cei mai săraci, şi, pe lingă acestea, ne 

mai apucă şi de simţitoarea sumă de bani, să o mai răspundem. 

Credem că mai mare năpăstuire nu se va fi urmat în ţara aceasta, 

precum şi ca Măria Ta nu este mai milostiv altul. 

Ni-ai fost şi ni eşti stăpîn creştin, şi, pentru că nădăjduim că nu 

te vei bucura ca să priveşti atitea suflete mugind, alergăm mai 

întiiă la Măria Ta, ca să te milostiveşti a nu ni se hrăpi multul sai 

puţinul pămint ce vom avea, care ne scapă de banii ce ni se cere 

şi de a fi clăcaşi (cu toate că Serdarul Măcescu ni zicea că avem 

drepți stinjeni de pămînt numai șaptezeci şi cinci; dar noi n'am 

voit a-i priimi). 

De voeşti a face biserică, fă-o —, adică privește cu denadinsut 

dreptatea noastră, şi nu cerem mai mult decit a ni se da voie ca 

să luăm hotarnic şi inginer, şi, dacă şi acesta se va uni cu hotar- 

nicul prigonitorilor, atunci cu a noastră mulţumire ne vom vinde 

şi copilaşii, şi vom plăti orice ni se va cere. 

Luminate Doamne! lea-ni din picere îndelungatele drumuri ce 

o să mai călcăm ca siliţi; priveşte, milostive Doamne, și la nenu- 

măratele suflete ce se roagă lui Dumnezeii pentru Măria Ta ; arată-ţi
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mărinimea cu niște sărmani, sai cum Duhul Sfint vă va lumină 
pentru îndulcirea soartei noastre, 

Fiind ai Înnălţimii Tale cei mai supuși şi plecaţi sclavi: 
Noi, toţi moşnenii Dobrești şi Mărculeşti, la Bărca, sud Dolj. 
1851, Octomvrie 30. 
[Decisie:] Aciastă moşie nemai fiind supt stăpînirea M. Sale 

prinţului Ghica, prin urmare iscăiiţii aici se vor arăta cu jalbă la 
locul competent pentru drepturile lor.



 



VI. 

UN MEMORIU DE ADVOCAT AL LUI MIHAI KOGĂLNICEANU (1847).



 



Între nişte hirtii de familie aflu un memoriu redactat de Mihai Kogălniceanu ca represintant, ca „vechil* al unei „cocoane“, femeie harnică şi de ispravă, pe care fiul ei, ajuns major, o dăduse în judecată supt cuvînt că i-ar fi risipit o parte din moştenirea, pe care mama o smulsese, după moartea unui soţ uşuratec şi chel- tuitor, din mîna unor creditori greci, sprijiniți de consulatul. ru- sesc. 
Memoriul e o bucată de elocvență vrednică de reputaţia genia- lului scriitor şi om politic moldovean. 
Se ştie că, întors din Berlin, unde făcuse studii de drept, fără a da însă examene și a căpăta vre-un titlu, Kogălniceanu se ocupâ mai mult timp cu literatura şi Ştiinţa istorică, publicînd „Dacia literară“ şi „Archiva romănească:, editind „Foaia sătească“, dînd la lumină cronicile Moldovei şi Susţinind, prin tipografia „modernă“ ce înființase, dezvoltarea generaţiei celei nouă de scriitori, pe care tot el o sfătuia şi îndrepta. Ca situaţie socială, el era proprietar de moşie — al lui eraă moşiile Hiliţa şi Mătienii -- Şi maior, ofiţer de ordonanţă sau „aghiotante al lui Mihai Sturza. 
În 1843, Kogălniceanu fu unul din redactorii nouăi reviste „Pro- Păşirea“, după ce fusese silit a întrerupe cursul dc istorie naţio- nală început la Academia Mihăileană, curs din care a rămas o admirabilă introducere. Publicarea acestei lecţii preliminare, şi încă împreună cu o notă de plingere pentru oprirea lecţiilor sale, ne- mulţămi Cirmuirea. Peste citeva luni, Kogălniceanu, care ştia aceasta, plecă la Viena, cu bani de împrumut, hotărit să meargă pănă la Paris. Domnul însă făcu ca Supusul său şi ofițerul fără congediu să fie silit a se întoarce. | 
După o ispăşire la mănăstire, care ținu cîteva săptămîni (1844), Kogălniceanu era liber, și el călători în Apus la 1846. Dar gustul de a mai luptă prin vorbă sati prin scris pentru un noă ideal politic îi perise. Nici tipografia lui nu-şi putu începe iarăşi folositoarea operă de editură aleasă. Din oştire fusese scos fugarul. Pentru a trăi, strălucitul scriitor şi om al cuvîntului trebui să facă advocătură, _EI îndeplini deci sarcina de apărător în procese mai însemnate pănă în 1848, cînd împrejurările-l siliră iarăşi la părăsirea ţerii.
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În memoriile lui însă, el cobori, cum se vede, toată bogăţia lui 

de idei, fineţa lui de cultură, logica lui în legătură cu sentimentele 

fundamentale ale sufletului omenesc, concepţia-i înnaltă despre 

viaţă. 

Cine va ceti paginile ce urmează, se va încredința de aceasta. 

Cinstitei judecătorii a Ținutului Iaşi, secţia IL. 

Sprea se da sfatului familiei a casei răposatului Postelnic I. C. 

Vechilul cocoanei Postelnicesei M. C. 

Trist lucru este pururea de a vedea un fiă prigonind 

pe maică-sa în faţa judecății. Dar mai trist lucru este cind 

această mamă prigonită samănă încredinţătoarei mele. Cine 

nu ştie în pămintul nostru trudele, suferinţele şi lacrimile 

ce au fost viaţa Postelnicesei C._în vadea de zece ani ? 

Cine ma văzut pe această duioasă maică încunjurată de 

nouă copii mici răpiți de întreaga avere strămoşească, puind 

de o parte slăbiciunea femeii şi ruşinea soţiei de boier 

mare şi aducindu-şi aminte numai că este mamă şi că 

trebuic să-şi hrănească pruncii, cine n'a văzut-o, ziua, 

alergind pe la străinii şi pe la inimile făcătoare de bine 

şi cu talgerul, pot zice, cerind pine pentru fiii săi? Cine 

nu-şi aduce aminte de dumnei trăind în niște ticăloase 

bordeie, suferind chinurile ploii şi a” gerului, lipsită de cele 

întăiii trebuinţe ale vieţuirii şi, cu toate aceste, aflind încă 

în curajul şi iubirea sa cătră fii destule mijloace spre a 

dădăci singură pre cei mai mici prunci şi a plăti, pe de 

altă parte, grele lefi pe la pensioane şi dascăli pentru cei 

mai mari? Nimene n'a uitat încă activitatea cu care această 

cocoană, în o. îndelungată curgere: de vreme, saă strădă- 

nuit rugindu-se, jăluindu-se, plingind pe la uşile celor mari 

şi puternici, suind şi scoborînd scările judecătorilor şi Di- 

vanurilor cu nenorociţii săi orfani — dintre cari d. ŞC. 

aducă-şi aminte că şi d-lui era unul —, numai ca să li 

poată, scoate şi păstra averea părinţească, răpită de mini 

străine. Chiar însăşi îmbrăcămintea, şalurile şi giuvaieru- 

rile sale le-a vîndut spre ţinerea copiilor săi, şi nici dam- 

blaua, urma măhniciunilor sale, n'a oprit-o de-a stărui 

pentru dreptăţile Casei sale.



UN MEMORIU DE ADVOCAT AL LU M. KOGĂLNICEANU (1847) 43 

Cu toate aceste, şi in vreme ce Moldova întreagă este 
martură a indelungatelor strădanii a acestei cocoane, toc- 
mai un fiă, înşelat, nădăjduiesc, numai vremelniceşte, s'a 
găsit, care, neuitindu-se nici la datoria firească, nici la gre- 
lele împrejurări în care se afla familia sa, se scoală im- 
potriva maică-sa, îi amăreşte din noă zilele atii de amă- 
rite şi cu ocară şi hulă îi amerință bătrineţele. Aşa d-lui 
Ş. nu sa oțerita o învinovăţi că ar fi răşluit 12.000 gal-. 
beni din averea părințască a dumneei, care singură le-a 
redobîndit întreaga avere. A învinovăţit-u că dă socotele 
mincinoase, ea care nu li cere ;nicio pară pe atiţia ani 
ce i-a ţinut cu mijloacele sale, în vreme ce averea li era 
luată de cătră Ţ. A pirit-o că sa unit cu străinii ca să 
sărăcească copiii, ea care s'a lepădat de chiar folosul său, 
neprimind a-şi trage zestrea sa chiar îndoită, precum i se 
făgăduia în vremea procesului cu pomenitul Ţ. Neplăcut 
lucru ar fi de a spune şi de a auzi toate clevetirile arun- 
cate asupra încredințătoarei mele! Ca o maică duioasă, 
ierlind chiar cînd fiul său era greşit, nedăjduind că poate 
încă ar veni la simţiri mai vrednice de un fiu ŞI de un 
tînăr ce întră în lume, dumneaei cocoana pururea şi-a 
înghiţit lacrimile şi a ascuns în fundul inimii taina dure- 
rilor sale. Însă acum, cind vede că d-lui Ş. priveşte numai 
la interesul său în parte, ţinteşte de a jigni folosul şi a- : 
verea mai micilor săi fraţi, şi, nemărginindu-se în aceste, 
apoi pune virful la nerecunoștința fiască atingindu-se chiar 
de zestrea maică-sa şi întrebuinţind toate chipurile spre 
a o împuţina şi, dacă Sar putea, şia o desfiinţa, cînd, 
zic, se vede un fii avind o asemenea purtare cătră maică- 
sa, cine poate să o invinovățească pe aceasta dacă se ho- 
tarăşte şi ea a nu răbda, a nu tăcea mai mult, Şi, pentru 
cinstea şi consideraţia sa de maică, a se apăra ŞI ea de 
spre nedreptele invinovăţiri ale fiului său Ş.? 

Înnainte dar ca Sfatul familiei să-şi deie desăvirșita sa 
socotinţă, -alit asupra semilor, cit şi asupra zestrii, fie iertat 
ŞI încredinţătoarei mele să însemne citeva puncte: 

1. D-lui Ş. învinovăţeşte pe maică-sa că a răşluit 12.000
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galbeni din averea părintească. Această împulare cade de 

la sine: întăiii că o asemenea sumă însemnată niciodată 

na întrat în minile sale şi, al doile, că o maică, care atiţia 

ani ai vieţii sale, a trăit numai pentru copiii săi, hră- 
nindu-i cu ce Dumnezeu o a ajutat, şi în toată această 
vreme nu le-a pus în socoteală o singură pară, o maică 

care a desrobit sineturi ale răposatului soţ de mai mult 

de o mie de galbeni, fără a pretinde ceva, care sa le- 

pădat de zestrea sa, chiar îndată, pentru că i se făgăduia 

spre paguba procesului, — cu grei sar putea dovedi vi- 

novată de rășluire. O asemenea învinovăţire mai lesne se 

poate face d-sale Ş. Aducă-şi d-lui aminte de pagubele ce 
a pricinuit fraţilor săi prin împosesuirea moșiilor Casei 

fără preţ şi în neființa, atit a maicii sale, cit şi a epitro- 

pului, stăruind în contra intereselor Casei ca moşia Cornii 

să se deie în posesie pe an cu cîte 1.550de galbeni, cînd 

alți muşterii erai de dai pănă la 2.000 de galbeni, luind 

asupră-și posesia acestei moşii numai cu zece galbeni peste 

preţul anilor trecuţi şi nerăspunzind pănă acum nimică 

din cîştiuri. Chiar pasurile întrebuințate de d-lui Ş. spre a 

cumpăra părţile de moştenire de la unii din fraţi şi surori 

a' sale innainte ca datoriile Casei să fie plătite şi moște- 

nirea împărţită, dovedesc tainicul său scop de a strimbătăți 

"pe nevristnicii săi fraţi, împingindu-i într'un colţ al moşiei 

Cornii şi aşteptind numai un prilej spre a-i izgoni şi de 

acolo. Căci, dacă d-lui ar fi însuflat de un adevărat sen- 

timent frățesc, mar trebui ca singur să lase şi fraţilor săi 

neajunşi în vristă dritul de a se putea învoi cu surorile 

lor de la mănăstire, şi aşa toată averea părinţească să nu 

ajungă în minile unui singur fiă, cînd ceilalţi ar rămirea 

aproape de sărăcie? Şi, pentru ca maică-sa îi stă împotrivă 

la un asemenea proiect puţin frățesc, se scoală şi o nu- 

meşte răşluitoare! Iată adevărata pricină a intregii nemul- 

țămiri şi a prigonirii d-sale Ş. 

2-lea. D-lui Ş. învinovăţeşte pe maică-sa că un Wechsel de 

300 de galbeni, cu dobinda sa, suindu-se încă la 2.000 de 

galbeni, şi pentru care erai amanetarisite hirtiile Budeştilor,
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sa scos cu alt sinet de 1.400 de galbeni, luindu-se înnapoi 
şi actele sus-pomenitei moşii. Bă fac întrebare d-sale: mai 
bine ar fi fost ca Casa să plătească 4.000 de galbeni şi ca, 
din pricina amanetarisirii hirtiilor, să se piardă 500 de fălci 
din moşia Budeştii în procesul cu răzăşii din Birsăneşti? 

3-lea. Asemene d-lui Ş. nu voieşte a primi de bun un 
sinet de 1.000 de galbeni, cu care maica d-sale a fost împru- 
mutat de la Vornicul Neculai Milu pentru cheltuielile pro- 
cesului celui mare cu Ţ. Fără a întra în mai mare cer- 
cetare, fie-mi iertat a întreba pe d-lui Ş. dacă ştie vre o 
țară în lume unde procesele nu cer neapărate cheltuieli ? 
Cit pentru mine, eu mărturisesc că nu Cunosc 0 asemenea 
țară, şi, privind la greutăţile procesului de care atirna 
toată averea, nu găsesc că 1.000 de galbeni să fie prea mult 
pentru neprevăzute cheltuieli. 

4-la. D-lui Ş. C. este singur încredinţat că această mie 
de galbeni s'a întrebuințat pentru proces; tot asemenea 
este încredinţat că şi răscumpărarea Wechselului de 2.00V 
de galbeni, cu alţi 2.000 dobinda, făcută prin un sinet de 1.400 
de galbeni, este o adevărată facere de bine pentru Casă, din 
partea maicii. Dacă nu o mărturiseşte şi făţiş, apoi prin 
aceasta mă îndrituieşte de a mă uni şi eă cu socotinţa 
acelora ce pretind că d-lui caută numai chipuri ca să îm- 
puţineze cit se poate mai mult zestrea încredinţătoarei mele, 
cit şi dobinda ce i se cuvine din ziua morţii soțului d-sale, 
adecă de la 23 lulie 1837. 

5-lea. Cit pentru ce se atinge de izvodul de zestre, ase- 
menea şi dacă este ca să se răspundă încredințătoarei mele 
această zestre în rodurile ipovulului pănă la săvirşirea 
sa din viaţă, precum şi legiuitele teoritre, ei încă tot cred 
că d-lui Ș. are destulă dragoste şi recunoştinţă fiască spre 

"a încuviința şi d-lui nişte cereri atit de drepte şi atit de 
lămurite, chiar şi prin pravilă. Din potrivă, nădăjduiesc că 
d-lui, nedorind de a-și da de nume rău acum la întrarea 
sa în adevărata viaţă, se va grăbi a da o satisfacţie opi- 
nici publicei şi datoriei fieşti, mărturisind titlurile de recu- 
noşlinţă ce şi-a ciştigat maică-sa prin creşterea a nouă
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copii la vremi cumplite şi prin strădaniile sale spre redo- 

bindirea averii, strădanii întovărăşite de multe lipsuri şi 

suferinți, de multe părăie de lacrimi şi fără care d-lui Ş. 

nici mar avea poate astăzi pentru ce a mai cere venituri 

şi socoteli. 

6-lea. Tot d-lui Ş., socotind că a face o nouă neplăcere 

maică-sa, a cerut de epitrop pe d-lui Marele-Logofăt Cos- 

tachi Sturza, supt cuvint că averea orfanilor sar răşlui. 

Dacă această de pe urmă împutare ar putea să se adeve- 

reze, ar fi numai din partea aceluia ce vroieşte să închege 

în minile sale toată averea părințască, iar nu din partea 

unei mame ce a trăit şi trăieşte pentru copiii săi şi care 

astăzi se ameninţă de a fi trasă în judecată numai pentru 

că se impotriveşte la nişte planuri puţin frăţeşti? lar, în 

cit pentru numirea de epitrop a d-sale Logofătului Costachi 

Sturza, încredințătoarea mea nu poate decit a se bucura 

_de o asemenea numire, care îi este o închizeşluire mai 

mult că copiii săi cei nevrisnici vor avea un noi ŞI pu- 

ternic ocrotitor, căcă d-lui, numindu-se de epitrop, s'a numit 

negreşit pentru acei ce aii trebuință de a fi epitropisiţi, 

adecă pentru acei nevrisnici copii, pentru ale cărora dri- 

turi şi încredințătoarea mea se luplă. Deci, nu numai că 

este mulţămită cu alegerea acestui boier, dar încă, ca pe. 

un părinte, ca pe o persoană însemnată şi puternică, ca 

pe acela ce a publicat legile civile apărătoare văduvelor 

şi orfanilor, îl roagă ca să urmeze în epitropie, să ocro- 

tească pe fiii săi şi averea lor, nedăjduind că aceia ce ea, 

femeie slabă şi obosită, n'a putut face, d-lui, ca bărbat şi 

ca boier puternic, va binevoi a isprăvi. Acestea sint în- 

timpinările încredinţătoarei mele. Numai nevoia şi dritul 

Jegiuitei apărări aii silit-o ca să le facă. Mult, mult i-a 

costisit până cînd s'a hotărit de a piri pe un fiă al său.” 

Dovadă la aceasta îndelungata tăcere. ce a păzit, ferindu-se de 

a se jălui. atât Prea-Înnălţatului Domn, cit şi noului epitrop. 

Chiar şi în această întimpinare de faţă, a căulat a fi cit 

se poate mai măsurată, căci, chiar cînd fiul: său o loveşte, 

tot îşi aduce aminte. că este maică. -Ca maică asemene ne-
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dăjduieşte că tot sentimentul fiesc nu este stins în inima 
fiului său, acelui pe care cu lacrimi l-a crescut, căruia îi da 
aceia ce d-sale adese îi lipsia, hrana de toate zilele, căruia, 
cu sume însemnate, strînse cu multe necazuri, a căutat ai 
da o educaţie potrivită cu naşterea sa şi pre care, cu toate 
greşelile sale, nu-l poate uri şi nu-i doreşte mai mult de- 
cit că, văzind că se căieşte şi că are milă de mai micii 
săi fraţi, să-i deschidă iar braţele părinteşti. 

Fie-mi iertat şi mie, de şi străin, dar ca un vechilal unei 
mame, să rog şi pe Siatul familiei ca acela, ca un înfăţoşător 
al părintelui mort, şi ca un păstrător al moralului familiei, 
din care derează şi moralul public, să binevoiască prin sfă- 
tuiri părinţeşti a mă ajuta la îndemnul paşnic ce fac d-sale 
Ş. C. Nădăjduiesc că d-lui nu va răminea surd la glasul 
maică-sa, la chemarea opiniei publice, şi chiar la baterile 
inimii sale. Încă odată, adaog că am mare încredere în 
sentimentele sale fieşti. Iar, dacă, nebăgind în samă, atit 
datoria fiască, cit şi sfaturile rudeniilor şi prietenilor săi, 
ar răminea slatornic întru (de) a da o pildă, ce, pentru 
cinstea neamului şi a ţării noastre, n'ar trebui să se mai 
reînnoiască, adecă procesul unui fii impotriva maică-sa, 
apoi, în puterea pravilelor şi a moralului, cer ca judecă- 
toria şi Statul familiei, pătrunzindu-se de moraliceasca lor 
datorie, ca nişte drepţi şi aspri judecători, să judece între 
maica duioasă, a căreia viaţă întreagă na fost decit o 
lungă jărtvire pentru copiii săi, şi intre fiul îngrat. 

28 lunie 1847. 

M. Kogălniceanu. 

De la Kogălniceanu se păstrează în aceiaşi culegere şi această 
chitanţă, dată în Maiă din anul critic 1848: 

„Şepte sute galbeni blanc am primit de la d, Aga Iorgu C., din 
una sută galbini, partea vechilicului mieti ce are a-mi răspunde 
cocoana d-sale, potrivit alcătuirii încheiate spre căutarea proce- 
Sului Casei Banului Neculai Sini cu fraţ i Seneşti (sic), Și spre cre- 
dinţă am iscălit. 

, M. Kogălniceanu. 
3 Maiu 1848.«
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Avem, în sfirșit, vechilimeaua pe care, la 3 Septembre 1847, o 
dai „dumnealui maiorului Mihail Kogălniceanu“ Băneasa Maria 

Sion şi fiica ei, Agoaia Nastasia Canan6. Procesul era între „Casa 
răposatului Ban Neculai Sion cu dumnealor boerii fraţi Sioneşti, 

pentru împărţirea de avere“. EI făgăduieşte „a întrebuința toată 

răvna şi mijloacele iertate de legi în căutarea acestui proţes şi a-l 

apăra ca cînd ar fi chiar al săi însuşi“. Va primi 300 de galbeni, 
pe jumătate înnainte. Va apăra gratis pe cele două doamne în 

procesul cu Postelnicul Veisa.
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I. Fragment dintr'un tratat de retorică din veacul al 
XVII-lea saii al XVIII-lea. 

Pe dosul legăturii unei cărţi bisericeşti din părţile oltene se află 
lipită o foaie în 4" pe care se desfac cele mai frumoase slove ci- 
rilice, făcute să atragă luarea aminte. Dezlipindu-le cu cea mai mai 
mare îngrijire, am putut avea o pagină completă dintr'o Retorică 
tradusă cel mai tărziu pe la jumătatea veacului al XVIil-lea, dar 
foarte probabil încă la sfîrșitul celui de-al XVII-lea, după un ori- 
ginal grecesc, care ar puiea fi compilaţia lui Alexandru Mavro- 
cordat Exaporitul, tatăl lui Nicolae-Vodă. Îi reproducem aici cu- 
prinsul. 

.. .. piiarde cindva liniştea cea firească a obrazului... ŞI 
fapte atit vreadnice de minune, bărbăţii atit iroiceşti ai nu 
fac pre Athanasie nemuritoriă pre pămintu, după cum l-ai 
făcut şi în cerii? Adevărat, nemuritoare îţi iaste pomeni- 
rea, nemuritoare îţi iaste slava, Athanasie! Şi cu atitea 
limbi te propoveduiaşte toată lumea nemuritoriii, cu cîte 
te numeaşte cu insuș numele tăi: ăBavăorov. 

Capă 10. Care sint sistiha. 

Zicem sistihe acealea care dintr'un nume în multe fea- 
liuri să alcătuescu, şi, măcari deosebite, au însă una cu - 
alta mare asemănare, după cumă: frumosă, frumseafe, 
îndrăzneţă, îndrăznire, înpăratuli, înpărăjţie, şi altele. 
Apucătura ritoritască aşa să face din sistiha: „Dumnezeă 
iubeaşte milostenia, de€ şi pre milostivi* ; „fecoria iaste dar 
îngerescu, deci păzitoriulă de fecorie iaste îngeri pămîn- 

1 Scris tot cu cirilice.
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tescă“ ; „păcatuli iaste otrava sufletului, [deci] păcătosulu să 

otrăveaşte cîndă păcătuiaşte“, Deci iată şi adăogirea ritori- 
cască pentru lauda limbii greceşti, slovele căria, ca să le 
propoveduiască, [în deşerit ar osteni aceale o sută de limbi 

ale sale. Şi, după atitea veacuri, precum pină acum n'au 

găsit, aşa nu poate să găsească niciodată sfirşitulu laude- 

lor ei. 

„Ce rizi, o zavistnice ală slavei greceşti? Aşa şi iaste 
adevărat. Că şi vestirea şi mintea oamenilorii (în deşert) 

să ostenesc: aceaia a povesti, şi aastaa să mira de mă-: 

ririle ceale slăvite ale Ţării Greceşti. Spune, de nu-ţi inneacă 
zavistia în gitleju glasulu şi cuvîntului, de unde au răsă- 

ritu atițea sori ai înţeleptunii, cu razele cărora înpodo- 

bindu-se alţii, să arată steale, care poate ar fi fosti întu- 

nearecu şi cărbuni? N'au străluciti de la răsăritulu Ţării 
Greceşti atiţea filosofi ca nişte sori? Şi, între ceialalți, şi atiţea 
Aristoteli şi Platoni, ale cărora cuvinte priimeaşte şi cins- 
teaşte adunarea celor înţelepţi ca pre nişte proroci, atita 

dascălii, cit şi ucenicii ai acestor fealiti jpw=s. Aceştea și 

alţii nenumărați nu sint Greci? Ce neamii ca cel grecesci 

poate a arăta la meşteşugi poeticescă ună Omir, care, 

orbu fiindu la ochi, au fost lumină Museloră? Uni Pindară, 

care, vărsind din gură, cite stihuri, atiţea trandafiri şi flori, 

îi alerga la limbă albini ca să sugă miiare şi dulcaţă? 

Unu Aristofan, ună Euripid, un Isiod? Şi atiţea alţi poe- 
tică, pre carii ca să-i încununeaze au zmultu Apolloni 

toate dafnele Eliconului? Dimosthen, care la ritorică iaste 

incepătoriă şi podoabă ritorilor; Euclid, care la mathima- 

tică au înpletiti capului său atitea cununi cite şi rotocoale 

au făcută şi au înnălțat spre nemurirea numjelui său], 
atitea piramide, cite şi chipuri de trigone! şi tretragone (sic)? 

au găsită; Ippocrat şi Galinos3, dumnezei ai meșşteşugului 
doftoriei, carii, fără a nu fura, ca Promithevs, focului de 

la crugulă soarelui, însufleţiia pre cei morţi, şi, cu adăpări 

mai minunate decit doftoria Elenii, le adăpa viaţa; 

Ale[xandru-cel-Mare] ... . 

1 Triunghiuri. — 2 Pătrate. — 3 Galien.



MĂRUNȚIȘURI ISTORICE 53 

II. Originea doctorului Cihac. 

Se ştie că doctorul Cihac a fost cel d'intăii care a in- trodus în Moldova studiul ştiinţelor naturale, că a publicat un manual foarte bogat şi îngrijit, pentru această materie, că el a incercat a scoate revista de ştiinţe Osiris, că, în sfirşit, a format societatea de medici şi naturalişti care a întemeiat un Miseti, astăzi însă, din nenorocire, aproape părăsit, 
E interesant să se cunoască de unde venia acest om de merit, harnic scriitor şi bun „patriot moldovean. Acum cițiva ani, cercetind archivele bisericii catolice din Iaşi, am găsit cu privire la familia Cihac aceste note: După mărturia preotului garnisonei din Olmiitz, a fost botezat la 24 April 1764 F ranz- Johann Georg Czihak, fiă al caporalului de artilerie Şimon Czihak şi al soției lui, Barbara. La 19 August 1800 se făcea la Aschaffenburg botezul lui Iacob, fiul lui Franz, Acesta a fost naturalistul. Doctorul în medicină Anton Cihac, filologul, era fiul lui Iacob şi al Iosefei Kiinzer: fusese, la început, consilier aulic al principelui de Loewenstein- Wertheim,. 

III. Versuri religioase de pe 0 icoană zugrăvită pe mușamă, 
la mănăstirea Căldărușani. 

[c. 1800]. 
D[u)mnezeă părintele cel cu milă mare 
Aă trimis noroadelor sale zălogi tare, 
Că pentru dragostea sa pre noi ne-ai miluit, Şi pre H[risto]s fiiul dară noaoă ne-au dăruitu: Pre cruce fiiul singuru mari chinuri au răbdat Și pre norodulă săă de năpăști ai ușurat. 

lis[us] fiiu lui pre pămintă pate micşorare, 
Căci, D[u)mnezei fiindă, aă luată întrupare: 
În dragostea lui, omulă află mîntuire 
Și credinciosul la ceriă cu slavă suire. 
H[risto]s raiulă celii închisă l-aă deșchisii cu dreapia: Să întrămă dară cu dinsul, că elii iaste treapta.
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De pe cruce cunună, crescînd, să împleteaşte, 

Şi celor ce pătimesc munci, să dăruiaşte, 

Şi celui ce pindeaște ceale dupe cruce 

Chinuri, cunună dinu ceriă i să va aduce. . 

Moartea păcatul nostru aii aflatu: dureare, 

Înnălţindu-să crucea cu mare puteare ; 

Bunătăţi dară să faci cu mare 'ndrăzneală, 

De vreame ce de moarte nu avemit sminteală. 

Glăsuiaşte Bisearica cîntări împreună, 

Că singele din H[risto]s vărsată o adună; 

Prea multe noroade întriînsa mîntuire 

Ati luati şi dintt munci cu totul slobozire. 

Crucea aă crescuti lumii pomă de mîntuire, 

Pe capulă strămoşului luînd întărire: 

H[risto]s, murindiă pe dînsa, au băuti şi fiiare, 

Lui Adamii dulceaţa ei dînd, şi înviiare. 

De cruce diiavolul: s'aii legat cu lanţuri: 

Peste el credintoşii facă sufleteşti danțuri ; 

Lemnulă diiavolului frii în fălci să deade: 

Omulii slobodi din nevoi cu totul să veade. 

Cinstitele patimi ale lui is[us] Dumnezeii spre miîntuirea tuturor 

oamenilorii- cu milostivire aă înfloritu. 

Din H[risto]s pirăit de sînge închegate (sic) să varsă 

Şi pre omi îl spală de păcate: 

Miinile sale Hristo]s şait întinsii pre cruce, 

Norodulă credintos la sine aduce. 

IV. Două scrisori: ale lui Alecsandri 

— odată în posesiunea mea —. 

I. 
Mircesti, 145 mars 1861. 

Mon cher Branisteano, 

Ayant pris toutes les dispositions necessaires pour la 

confection de brique sur la terre de Mircesti, tu me feras
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le plaisir de remettre ă P.! la somme de cent ducats des- 
tin6s â couvrir les premiers frais, Cet argent tu Pavan- 
ceras sur quittance au 23 avril prochain, sur le fermage 
de Mircesti. 

D-lui maior I. Brănişteanu. 

Ul. Paris, 18 mai 1861. 
Mon cher Jean, 

Je tecris â la hâte ces quelques lignes pour te donner 
de mes nouvelles. Je suis bien portant, malgr€, ou peut- 
€tre ă cause des courses continuelles que jai faites depuis 
mon depart de Jassi. En arrivant â Paris, j'y ai fait un 
court s€jour, puis je suis parti pour Turin afin de porter 
au roi Victor-Emanuel une lettre du Prince. Ceci fait, 
Jai 6t€ revisiter les champs de bataille de Butfalora et de 
Magenta, en me dirigeant sur Milan. Le lac de C6me 
etant dans les environs de la capitale de la Lombardie, 
Jy ai 6t6 faire une promenade en barque, apres quoi Je 
me suis rendu ă Genes, â Nice, â Toulon et enfin â Paris, 
Cette excursion a dure vingt jours, au milieu d'une nature 
toute en fleurs et sous le plus beau ciel du monde. Iei i Je 
ne m'arrâterai qu'une semaine tout au plus, car je dois 
me rendre en Angleterre:, et je veux profiter de cette courte 
halte pour te parler un peu d'affaires. 

Je suppose que mes fermiers sont dejă venus tapporter 
leur dă. En ce cas, tu auras la bonte de: remettre a P. 
cent ducats en plus des 150 qui lui reviennent pour les 
six mois prochains. Cet argent est. destine a couvrir les 
frais de la fabrication de la tuile ă Mircesti. 

Tu sais que jai prete 300 ducats â Mr. Demetre Couza, 
â la condition que cet argent me soit rendu au 23 avril. 

Mr. Couza a sans (doute] oubli€ cette condition. Fais-moi 
le plaisir de la lui rappeler, car jai grandement besoin 
d'argent. 

1 Doamna Paulina Alecsandri, soţia poetului. 
2 Cf. Amintirile de misiune ale lui Alecsandri, în Convorbirile li- 

terare XI-XII.
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Jai le pressentiment que le fermier de Patraşcani, Mr. 

PAga Jean Botez, ne sera jamais tres exact dans ses paie- 

ments. Îl faudra P'y obliger par tous les moyens, car je ne 

veux pas le laisser contracter de mauvaises habitudes. As- 

tu fait quelque chose au sujet du cautionnement qu'il s'est 

engage par contrat de deposer entre mes mains pour le 

fermage de la terre? 
Adieu; mes amities ă ta femme. Dis a ma tante que 

je lui enverrai bientât Pobjet qu'elle m'a confi€.... Tout toi 

V. Alecsandri. 

Monsieur le major Branisteano. Jassi. 

V. Însemnări genealogice ale familiei Bașotă. 

Pe foaia liberă a unei cărţi bisericești am aflat aceste însemnări: 

O scurtă perigrafie spre ştiinţa urmaşilor. 
Sevărşitul din viiaţă bunul miei Sulgeriul loan Başotă, 

fiiul Stolnicului Pătraşco Bașotă, nepot Hatmanului Zosima 
Başotă, strănepot Loglojt[ătului] Patraşco Başotă, din pricina 
adesălor turburări și răzmiriți ce urmă în vremea de atuncea 
în patriia noastră Moldovva, sălit ai fost a-ş strămuta cu 

totul a sa părintiască aşăzare ce din învechime era sta- 

tornicită pe trupul moşii Băloşani, de ceia parte de apa 

Sătnii, din gios de iazul cel mare, şi chiar pe locul numit 

astăzi Săliştea, de la vale de ratoșul făcut de mine, fiind 

chiar în şliahul cel mare, pe unde şi era treciria oştirilor, 

şi a să trage la codri, şi aşa, la anul 1745, sau şi stator- 

nicitu a sa din noi făcută aşăzare pe alti trupi de moşie 

a sa numită Jolcujani, ce este toti într'ună hotari şi capi 

în capi cu moşiia Băloșani, rămăindă pără astăzi numile 

așăzării sali tot Băloșani. 
Cănd atuncia, la același ani, şi luna luni în 20, pe lăngă 

celelante trebuincioase acareturi, au făcuti şi biserica ce 

astăzi să şi află, durată de lemnu, dinii lemnile locului ace- 
luiașii unde să şi află făcută, fiindă codri mari pe atuncia. 

La care biserică să află îngropate atăti trupurile a în-
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| CA v suși făcătorilori ctitori ai ei, Sulgeriului Ioanu Başotă, cari, în urmă, priimindă cinulă călugării, s'au numită lo- restu, şi a soții sali, Marii, cătu şi a urmaşiloră săi fii şi clironomi, Antohi Başotă, ce au fostu stărpu, şi Mariia ce Sau săvărşiti neînsoţită ; a cărora săvărşăre nu sai putut afla la ce ani şi vreme s'ară fi întămplată. Iaru, pentru 
cei mai în urmă stăpănitori Şi clironomi a pomenitului Sul- [gerăj, ştiindu-să vremia săvărşării loră, să însămniază 
mai gios, de cătră mini însuşii, aceli mai de pe urmă cli- ronomii a aceştii strămoșăşti averi şi săvărșătoriulu a toată familia niamului mieu Başotesciă, pentru că aşa bunavoinţa 
lui Dumnezeu ai fost ca întru mini al miei njamu să să Săvărşască, neavăndă nice ună legiuiti şi firescui cliro- nomii, — fiie numele Domnului miei binecuvăntati. 

1837, Mai 15; Băloșani. 
La anulu 1800, în 27 zile a lunii lui Septlemvrie] s'au Săvărşăti părintele mieu Şi fiiulu pomenitului Sulgeri loanu Başotă, Şatrariul Theodori Başotă, şi s'au îngropată la biserica din Băloşani, 

-“La anulă 1806, în 28 zile a lunii lui Iulie, s'aă săvărșită 
moșuli miei și fratile maicii meli, Svinţiia Sa părintele 
Dosithei Calmuţschi, shimnicu, şi s'au îngropatu la mănăs- tiria Niamţului, unde i-au fosti şi metaniia sa. 

La-ănulă 1806, în 9 zile a lunii Dech[em)v[rie], *aă sa- vărşăt mătuşă-mia, sora tătăni-mieii, Med|elnicereasa| A nas- tasiia Aslanu, în Botoșani, Şi Sai îngropatu toti la bi- 
serica din Băloşani; cari au fosti starpă de fii. 

La anului 1808, înu 13 zile a lunii Ghenuari, s'au săvăr- 
şită mai mariia me soră, de pruncu, Ilina, soțiia Cluc[e- 
rului) Nicolai Cariomfilu, ce-i zăct Și Crăstesculu, ŞI s'au 
îngropati la biserica dină Crăstești. 

La anulu 1812, în —zăle a lunii lui Octomvrie, s'au să- 
vărşătu moșulii miei Neculai Başotă, fratile tatăni-mieă, 
stărpu fiindi, şi sat îngropatii toti la biserica din Băloșani, 

La anulu 1815, înu 23 zile a lunii lui Avglust], s'au 
săvărşătu maică-mia Zoiţa, cari, priimindu cinuli shim-
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nicii, sau numiti Asinetha, şi s'au îngropatu la biserica 

din Băloşani. 

La anulu 1816, în 23 zăle a lunii lui Aprilie, sai să- 

vărşăti  cumnatulă miei Cluceriul Nicolai Crăstescul, şi 

Sati îngropată la biserica sa dinir Crăsteşti. 

La anulă 1827, înti 25 zăle a lunii lui Martie, sai să- 

vărşătu înu Botoşani socrului miei Postelnicu Grigori Ven- 

tura, şi S'aii îngropată la monastiria Popouţăi. 

La anulu 1837, înu 14 zăle a lunii lui lenuarie, s'au să- 

vărşătă mai mica me soră Mariia Mavromati, care ait fosti 

starpă de fii, şi sau îngropatu la biserica S. Dimitrie dinu 

Botoşani, alăturia cu soțului său Comţisuli) loani Mavro- 

mati, care şi el săvărşăndu-se mai înnainte de iă, la anulă 

1834, la 16 zăle a lui Martie, sau îngropată toli acolo 

ca unii ctitorii şi întăiul începători a acei biserici. 

La anulu 1838, în 8 zăle a lunii lui Noe[m)vrie], sau 

săvărşătu soacră-mia Postelni[asa] Marica Ventura, Şi s'au 

ingropati la biserica Vovidenii, în Botoşani, unde s'au adusu 

şi oasăle săvărşătului său mai înnainte soţi, Postelniculu 

Grigori Ventura. 

La anulii*1839, lunii în 5 zăle, Sau săvărșită cumnatul 

mieii Stolnici loani Bantăşă, care, dinu s. boteză, S'aii 

numiti Ieremiia, şi nu loani, şi s'au îngropată la biserica 

moşii sali Izvoarăle, de a stânga Prutului, în Basarabiia, 

ca unu trăitori de acolo. 

La anulii 1846, la ză'ntăi a lunii lui Martie, Sau săvăr- 

şăti mai mica me soră Ecaterina Bantăşi, şi sau îngro- 

pată la biserica moşii sali Izvoarăle, de a stănga Prutului, 

unde şi soţuli său Bantăşi este îngropatii.



VIII. 

DOCUMENTE AMESTECATE.



 



Î. 

Citeva documente moldoveneşti. 

Din colecţia d-lui Al. Cantacuzino-Păşcanu şi archiva răzăşilor 
din Ţepu (judeţul Tecucii), 

1. 17 Ianuarie 7051 (sic). loan- Vodă, pentru urmaşii lui 
Petre Zlătariul de supt „Petru Voevod“. 

2. ț Eu Condre Şărbăşcă ot Gănești scriiă şi mărtu- 
rescu cu ceastă scrisoare mea precum să Ştei, neşte săpături 
în costeşea Chicere den &us — una iaste fărşită, alta nefăr- 
şită —am plătit unor Munteani!, anume Oprea Dobra, cu 
oamenie săi, o uleaei de brăndzi. 2 mirţă; le-am dat şi o 
&umătati de slănenă, şi 6 mirţi de păne doiată, 'Şa ne-ai 
fostu tocmala, să le facă de iznoavă, căndu a'vinit Mun- 
teanii în dzilel[e) lui Mihaiă-Vod[ă). Şi în tocmal:: noastră 
au fostu Sava Ciuhul ot Ştubeiane şi Marcu fratel[e) Savei 
ot Ştubeian(i]. Şi nu le-ai isprăvit deplân, că le-ai vinet 
veaste bună de sau dus innapoi. Şi, că[njdu i-am ertat, 
sau prelejit Ion Drăgăilă ot Gaâneşt(i] şi lon Căputie ot 
tam, şi mai mar[e] (mari) credinţi ai pus degetele peceate. 

Trei semne de degete. 
3. C. 1600. + Adecă iati Iliiaş fecur loi Cehan scrie şă 

mărtoresăsco co acesto adevărat zapis al meu precom ai 
loato neni neşte păni şi neşte here, şi i-am dat dumisale 
loi Obrăjăi un zapis de la totma (Sic) de dani[e] de moşăi 
de la Botoi, şi noi să no mai avem trebă, sai dentre noi, 

1 E vorba de Munteni din oastea lui Mihai Viteazul.



62 CÂTEVA DOCUMENTE MOLDOVENEȘTI 

fecorei lui Cehan, sau deresele...să mabă trebă, şă, cădo 

am făcot acestă scrăsore, s'au prilejit Postolache preuto o- 

tam şi Sasco. Şă pe[nltru credenta am şă' scălet, ca s|ă] 

ştei, Az Iliiaş. 

4. C, 1600, „.ulcea ot tam i Focea biv... tutovschi! i Mac- 

sin ot Voineşti]... hea ot Tuleşi(i] i Blaga tij i Bratul ti)... 

şea mărturisim noi într' acestu zapis... lea fezorul lui Lazor 

ot Popeșt(i]... şeapte pămănturi, a sa ocină „ie c-ai avut 

el în satu în Botoi... [TutJovei, de nemene înbiiatu.... i-au 

văndut lui Ilie Vrabie... şeapte taler[i), de şi... [b]ună voe 

Văn.... 
3.1600— 20. „Vasilia şi Gligorcea, fezorii Pietrei, nepoţii 

lu Albotă“, vind la Crăsteşti „partea mini noastră Peetrei, 

ce o ai țănut Copotie..., fără niște săpături ce-s in pădure“, 

lui „Ştefan de Tulești“. Între marturi, Blaga, Focea Uri- 

cariul. | 

6. es a3| =adecă eu] Drăghilă ot Găneştei, onaşcu Dublea 

ot tam (şters: şi Măgărdea] şi Vasilea Pălaga ot Voineştii, 

Ştifan ot Toleştli], screim și mărtorisim co sufletele noastre 

ca s|ă] no ne înpresurămi sofletelțe] noa[s)tre pentru rălnldol 

Condre ot Găneşte, pentru să nui înpresoare Nestor Cupcea 

ceva pen[ruj neşte boi, ci dzeci că i-ai perito penltru] 

Candrea, căci ai plătit po... boi, i l-au scos d... vari, iară 

1 vol. (sie) i l-aă plătit cu patru mascore graşi, iară noi 

aşeaş (sic) uameni (ovjaatenn) screim şi mărtorisim co su- 

fletele noastre că ai plătit Condrea Copci boi; şi sai în- 

păcat ca s[ă] nu mali] aibă a ceare înol de la alto datorii 

în veaci de veaci; şi pe (sic) mari mărtorei şi peceţele 

noastre. 

Inc i AH. Ileana Fongoaa, Arc. cun. B, gAkT eri? [= 

scris în zilele lui Ştelan Voevod — Tomşa —; luna lui 

Septemvrie în 2, anul 7113 [1604] (sic)). Peceţi cu degetul. 

7. 95 Februar 7126 [1618]. „Ghianghe Vei Loglolilăt) şi 

Arsenie al doile Logfojtăt] şi Tăutul Logofăt] şi Drăguţul 

1 De Tutova. 

2 De altă mînă. 
e
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Dvornic. şi Marmure uricar şi Dumitri. uricar« dau o 
mărturie. — Traducere din 1752. 

8. F. d. Vasile Vede, săn[ăltate. Mării, Sâmbătă sara ne- 
greşit să te afli alijce la Țăpu, ca să facem ce[rjcetare 
pentru moşie Ipoteşti, finducă eu am să mergu mai pe 
urmă la altă porăncă; negreşit să vă aflaţ cutoţi ră- 
zeşii. Fii sănțăltos.* | 

9. Supt Vasile Lupu. „Nastasiia Vrăbioae Postelnitasa“ 
pentru că „şau întorsu chișia de Popeş(ti] din. sat din 
Botoiii, partea Ilei, feorul lui Lazor, nepotul lui Ciobă- 
neasă, care parte au fosti cumpărată de soțul mii Ilii 
Vrabii... a patra parte, să hi lui muşie şi răscunpărătură 
în veaci.“ 

10. 8 Novembre 7148 [1639]. Vasile-Vodă. Pentru jude- 
cata între „Aniţa fata i Vrăbioae Postelnicas(a] cu verii 
ei, cu Costantin şi cu soru-sa, Safta, feforii lui Ionașco 
Vrabie, pentru a patra parte de sat de Rădeani, &-ai fost 
vănduti acea parte de înma (.puma) Aniţei, de Nastasiia 
Vrăbioae, lui Ionașco Vrabie... De nişte cai... şi de un cez- 
mân (sic) şi nişte hamuri de bulgarii.“ — Pecete cu chi- 
novar. -— Scrie Focea, 
„11. 18 lunie 1648. „Şi nime den răzeaşii noştri sau alţi 
fraţi ai nuştre să nu mai [aibă] a-i întoarci în veaci de 
veaci.* - 
„12, „U Bărlad, vleatu 7158 (1650), dnăi Iul[ie] 6.* „Ya- 
silie snă popa Gligorie ot Rădianii—vinde moşia sa din 
Borceşti „dumisale Ghica“ Vornicul-cel. Mare de Țara-de- 
gos dreptu optu-dzăci de lei*. „Denaintea dumisale lui 

Scărlat şi a dumisale a lui Gavril Păladie şi a dumisale 

a lui Foader Păladie și a lui Tudosie c-ai fostu Vornic şi 
a lui Vasilie Cămănariul și a Lucăi şi a lui Dumitru Uri- 
cariul şi a lui Drăgan şi a lui Ionaşco Dinga din Bărlad 
şi a Ursului Văntul de acole şi a lui Toader şoltuzul şi a 

doisprădzeace părgari din tărgu din Bărlad, şi a mulţi oa- 

meani buni orășeani.“ Iscălituri: Exaphăros, az Gavril Pă- 
I[aJdi iscal. [pecete cu literele prinse. într'o cruce], Tudusie 
[pecete cu (z656otos 705 'loiwov), az Toader Păladie iscal,
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az Dumitru iscal, Văntul, Dinga [peceţi neînţelese]. Pecete 
cu trei pești în jurul unui centru cu soarele, iar în regis- 

trul marginal: ț neuaTh 'Ppnră BphA4A. 

13. 1664. Atacere de moşie. „Pămăntul din 24 paş şi 
pasul din 6 palnii.* 

14. C. 1670. ș Adecă ei Obrej[a] şi Costantin feoriul lui 
Isacu şi Bărsan şi alţi omen[i) bun[i], căţi şau prilejitu la aca 
carte domnescă pentru ocină ce sau părătu de faţă la Divan 

Sărbuşcă cu Iona, şi eu trimis aci la omen[i] buni, prea- 
cum vor afla cu sufletile lor..., s'aă aflat şi mărturie prea- 

cumiă aii |cumjpărat Sărbuşcă ata ocin(ă]... c'a datu bani] 
sorori-sa... Di€ i-amu tocmit... și nime să nu să m... ta 
nici dănăor[ă] în... Az Vasilie] iscal.... 

15. 28 April 7176 [1668]. „Pentru un boă de şiapte lei.* 

16. Septembre 7182 [1673]. Zapis. „Un cal bun, prețuit 
derept 20 de lei] bătuţi şi trei coţi de şiftu... Şi săntu 

aceste patruspreci pămănturi alesfe] şi stălpite tot de ală- 
ture.“ Vinzare „dumisale Uşerului-celui-Mare, lui Cehan, 
Şi giupănesei dumisal|e] Oprenei“. Martur: „Ilieş izbaşe de 

Iaş... şi Ştefan Vrabie izbaș|e].“ 
17. laşi, 10 Decembre 7183 [1674]. Aniţa și Angheliţa 

Şi Gligori, fecorii Focei Uricariul“, daă partea lor din Spi- 
niani lui „Vasili Gheuca tretii log[o]i[ălt“. Marturi: Nicolai 
Racoviţlă] Vel Logotăt, Miron Costin Vel Dvornic nij., 
Apostol Vel Spătar, Ion Răcoviţ[ă] biv Vel Comis, Scăr- 
lat Şerbu Vel Comis, lon Bantăş, Abaza, Vornicii de Poartă. 

— Dăruitorii pun degetul. 

18. 17 Mart 7184 [1676]. Antonie Ruset- Vodă porun- 
ceşte lui Stritulat Uricariul să hotărnicească pe „Vasilie 

Gheuca c-ai fostu Logofăt, de la fitorii Focii Uricariul“. — 

Pecete cu chinovar. — „Ilie Sturdzea Vel Vornic, netăm- 

plăndu-slă] Vel Logofăt, ugfil].* -— Serie Corlat. 
19. Secolul al XVIII-lea: Vinzare la Cărsteşti: „cu vatră 

de sat şi cu vad de moarl[ă] şi cu loc de prisac[ă), şi 'n 
călmipu şi în săpături, şi în tot venitul ce să va aleage.“ 

20. Pentru „Catrina, femeia lui Angheluţă Agărăci, mazil 
la Fălcii, care au j[ăluit) la luminatul Mării Tale Divan]



CITEVA DOCUMENTE MOLDOVENEȘTI 65 

[asupra] dumisale Sulgeriului Solomon Sturziă Şi asupra” 
[lui Aftănasie] ermonahul ce să află la mănăstire Floreş- 
tilor..., atăta pentru zestrile unii surori a ei, anume Ioana, 
soţiia [lui] Gavriliţă Gheuca, al doile bărbat, cărora în- 
tânplăndu-li-să mojarte) ŞI nerămăindu-le copii, toate ră- 
mășiţurile iai aă rămas supt stăpănia lui Antonie Mogaăl- 
dei, părintelui săi, fiind la ace vremle| egumăn la mai 
sus numita mănăstire, atăt toată zestre, căt ş|i] o moşie, 
anume [PJopeştii, cu biserică veche strămoşască, de 200 de 
an[i]; care aceste toate rămăind supt stăpănire egumenului 
Mogăldei, peste puţină vremje) i sai tămplat şii) lui moarte, 
făcănd răposatul pan Vasile] Sturzi (sie), ctitorul mă- 
năstirii, epitrop în locul răposatului Mogăldii egumenului 
pc Aftănasie ermonah, şi la ace vrem[e) jălui Catrina Agă- 
ricoaia la Măria Sa Scarlat-Vod[ă] ca să i slă] de toate 
dzăstrile.“ Pomenit Gheorghe protopopul de Birlad ŞI dia- 
conul Pălaga. 

21. 20 Mart 7209 [1701]. Zapis. Iscăleşte: „Neculae egu- 
men de la măn[ăjstire lui Andronic“. Scrie „|Chi]ril, copilul, 
de la Căm(ajraşul Andronachie. 

22. 29 Decembre 7248 [1739). Grigorie Ghica-Vodă. Sa 
cerceteze Vasilţe] Sturdzea biv Vel Stolnic în pira dintre 
Afiănasie egumenul de F loreşti şi verii săă primari, „Va- 
s|ijlachi şi Dumitraşco, Curteni de Cămară“, cari „sai 
dus la Nistru de ai trăitu acolo, și şau lăsat acel[e] 2 1o- 
curi a lor de prisacă, de s'aă pustiitu Şi li-au inplut pă- 
dure, şi ai săcatu pomii, şi acum, la vremil[e) răscoalei, ne- 
putăndu ci trăi la Nistru, au venitu acolo la moșii, şi nu 
vor să margă la locuril[e] lor de prisacă, să le curaţă şi 
să Ile] grijască, şi vor să s[ă] ispitiască la locurilțe] celțe] 
din prisacă a egumenului, văzindu-lle] grijite, şi] ar fi dij- 
muitu şi pe un prisăcjariă a egumenului, din tiutiunu.“ 
Pecete cu chinovar (cu ambele steme). Proc. Yt Logofăt. "” 

23. 1 Milostive şi luminate Doamne, să fii Mărie Ta 
să ]n(ăJtos. | 

Ț Jăluesc Mării Tai[e) ca unui Domnu milostiv că, astă 
vară, pe la Sfete Petră, am cumpărat un cal în 40 lei, 

1192 Vol. XVI. 
5
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şi l-am dus acasă, și l-am închedicat dinnainte casii, să 

pască, şai venitu un armăsarii a unor veri al (sic) mei, 

şi mi-au luat calul îngonatu, şi l-au trecutu piste un dial, 

şi, măncănd armăsariul pe cal, i-au frăntu un picor, şi, 

cănd am prinsu eii de veste, am trimis un Țigan după 

cal, şi l-ati găsit cu pitorul frăntu, şi, dacă l-ai adus, l-am 

trimis di l-au lepădat la casa lor, şaii trăit trei luni, şau 

murit calul. Iar ei sau sculat, şi, văzindu că mi-au făcut 

pagubă, şaii văndut armăsariul, și ei am rămas săracu. 

Ce mă rog milei Mării Talţe], să aibu dreptate de la [Mă- 

ria Ta]. Şi, os[e]bit, îm mai sintu datori acei oameni cu nește 

ispaşi, cu zapis de un an, Şi nu-m mai plătescu. larăş mă 

768 milii Mării Talfe] să aibu dreptate dela mila Mării 

Tale, să mi s|ă] facă luminată carte Mării Talle] la un 

boierii, ca să-m[i] pliniască, să nu rămăiă păgubaș. Cum 

va fi mila Mării Talle). 

+ Smerit rugătoriul Mării Talle]: 
Aftănasie egumen ot Florești. 

[Pe dosul paginci a doua:] 

+ Io C. N. Voivod, boj. mlt. Z. Z. moldascoi. | 

+ Dum[neata) Vel Stollnic] loan Bogdan, să-i sorocești, șli], 

aducăndu-i faţă, să le ei sama, şi, cum sa căde cu dreptate, 

să le hotărăşt(i], cu carte de &udecată, trecănd-o la pro- 

tjojcol. Lfeat] 7250 [1741], Sfejp[temvrie) 11. 

a Proc. 3 Logofăt. 

[Pecete octogonală, cu chinovar.] 

24. Bărlad, 92 Maiu 7250 [1742]. „Mihălache sin lui Gli- 

gorie Burghealia ot tărgu ot Bărlad, ficorul Iliuţii, nepotul 

Arminii, fata Felii de Găneşti după apa Tutovii“, face o 

danie în acest sat. Marturi: Ştefan Popăscul biv treti Ar- 

mas, Dodan Bujenit[ă], ei popa Panhil, Gavril Vărnan 

(?), răzeş. | 

25. 13 Iulie 72531745). Poruncă domnească de cercetare 

către „Dumiltrașco. Păl[ajdie] biv Vel Păharnic, isprav- 

nicul Ținutului Tutovii“. 

26. C.1750, Inventarii. „Un poloboc grăi plină, 5 mier[ţe] 

mălaiii, un săiac de păpuşoi..., 1 herestei, 1 gri). mare.“
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27. 28 Iulie '/271 [1763]. „ar pentru trii săpăturți]: una 
a lui Dăniilă, cu loc de casă Şi cu livadă, și doao a Stra- 
tului, alăture cu a lui Dăniilă, una, iar una suptu prigorie“. 

28. 24 Maiu 1768. Carte domnească pentru „Angheluţa 
Agărici, mazil din Țin[ujt[ul) Tutovii“, ginere lui „Atha- 
nasie Mogăldea, egumen de Floreşti“. Pomenită „hotărăre 
ponturilor Domnii Mele ce s'ai făcut cătră toţ de obște“. 

29. 12 Maiu 1778. „Athanasie ce am fost epitrop la mă- 
năstiria Floreşti“ dă zapis „llincăi, nepoatei Voinescului“. 

30. 19 Maiui 1781. Socoteli de proces, „2 lei pe o carte 
de blăstăm..., 2 lei pe 5 pțoll ocă rachiă, cănd au mers să 
hotărască moşiile, 2 lei scrisul unii hotarnice; 10 lei aă 
dat mazililor ai fost rănduiţ hotarnici“. 

31. 1794, opuse „ezătura“ şi „înnecăturae. 
32. 5 lanuar 1797. „Ei Angheluţă ot Ţipul, om di noi- 

zăce di an[i), aşa am apucat din gura tătăne-miei,-— care s'au 
întămplat şi înnainte ochilor mei di am văzut pi Aftiniia, 
fata Ursului, dijmuind_moşiia parte Zavollui pe din sus, 
ci să hotărăşte cu a me, cu fitorii ei Gavrilă şi Ion, 
brat lui, nepoți Ursului Smarandiş; şi, cănd s'au hotărăt 
acastă moşii în urma cutremurului celui mare, la anul 
umbla let 7247 1739], şi eu, Angheluţa, am fost faţă cănd 
sai hotărăt atastă moşie; şi ei, Tănasă Ferţul am fost 
față la hotărătul moşii. Şi ţin minte că m'au luat de păr 
Angheluţa şi Ursul fmarandiş ca să țin TAintE tOTărăre 
aceştii moșii di mai sus numite, şi așa ştim, şi aşa măr- 
turisăm în frica lui D[ujmnezăă şi înn[ainjte gudecăţii.« 

33. 22 April 1800. Răzăşi de la Țepu vind moşia lui 
Gheorghii Şărban biv Vel Sărdar „căteun lei stănjănu.“ 
Iscălesc: Ion Gocărlă, Tacul Patriche, Isac Portasă, Ion 
Gafton, Costandin Goga. 

34. 24 Mai 1800. Raport al unui trimes al isprăvniciei 
„ca să oprescu huiumul de la mora lui Romașcu pănă ci 
să va g&udeca cu Dorobeţăştii.“ lea făină din „huiume. „ŞI, 
[a]pucăndu pe morariă ca să arăti în frica lui Dumnezăti 
căt huium pute să esă într'aceli zili căt au fostă chee la 
dănşi, şi me au arătat că eşă 4 demerlii pe ză.:
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35. 29 Octombre 1800. Gheorghii Bogdan Cămi[năâ)r vinde 

11 pogoane, „noi fileri vii“, cu ogradă şi 'eramă, „în pod- 

goriia Necoreştilor“, ce le avea, se pare, de la „rama Ma- 

riia Post[elni]E[asa]“. Ă 

Se adauge vinzarea asămănătoare, de Ioniţă Gavrilaş 

către Păharnicul Matei Negel. 

Şi un al treilea act pe aceiași hirtie: „o firtă şi un filer“ — 

Şi alte vinzări către Negel. 

36. 17 Iulie 1804. „Răzăşii de moşiia Ipoteştii de la Ţi- 

nutul Tecutului“+ vind moşia lor, care „să hotărăşte cu moşiia 

Cernica, răzăşască“, şi cu „Fundenii, a dumisțale] Banului 

Ştefan Rusăt“, lingă „Berheciul cu apă“ şi „Tecucelul cu 

apă“. Are ca bătrini: al lui Ivan iapotă, Duma, Zavul, 

Romănescul „şi unul stărp“. Pomenită hotarnica din 4 

Octombre 7203 [1694]a lui Anghel vtori Armaş. Citat un act 

de la Stefan-Vodă, 15 Octombre 6999 [1 Pomenit 

„hotarul ltovăeştilor“.. Se înseamnă „viile şi aşăzările 

noastre“. Învoială „de înbe părţile“ cu un boier vecin. 

37. 1805. Hotarnică la Ipotești (Țepu). Chemaţi răzăşii: 

Hariton, Ţuchel, Chinchiui, Chiscop, Miron Modruz, Ferţu, 

Zavul. „Troianu, tot. „Drumul ce vine dăn Băbălaica... 

Gura Marinci... Făntăna Cofului... O beşicuţi de movilă... 

Gura vadului Mitrii-de-gos... Moşiia rusătească... Drumul 

Tecuciului... Făcănd şi sălişte satului, baştină, stălpindu-să 

cu piiatre hotară, ca să nu să dejmuiască unul pre altul.“ 

38, 4-iu August 1806. „Niamul Miculeştilor“ dă un zapis 

„la măna niamului păvăluțăscu“. 

39. 42 Februar 1819. Vinzare din partea lui „Antohi 

Bejan, aprod, din satul Avrămeştii, Țin[ujtlul) Tutovii“. 

1.40. 28 Octombre 1820. Declaraţie a răzăşilor din Țepu 

faţă de Banul Dumitrache Iamandi. „Fiind de a purure 

înpotrivitori d-lui la stăpănire şi neînțelegători la cuprin- 

derea domneştilor poronci, pentru care am fost certaţi şi 

cu bătăi la porta Curţii g[oJspod, la faţa locului, prin boerii 

dregători, pedepsindu-ne şi cu închisorile grosului în multe 

rânduri... Stălpirea ce s'au făcut de cătră dum[neajllui] 

Aga Petrache Negre.“ Cine va călca învoiala, „din asul
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acela să fii lipsit de toată parte de moșăe ce va ave în 
numitul hotar, fără a mai pute vreodată a să numi de 
răzăş, şi prin ştirea giudecătorie să fii scos din sat şi sur- 
gunit ca un răi ce de apururea caută chipuri spre a tul- 
bura liniștirea celoralanţi răzăşi.“ 

41. 23 Iulie 1824. „Manoli Avram, copil din casă, din 
împreună cu soțul mei Mariia“, fac o vinzare de Moşie. 

42. „Răplojslatul] boeriu Vist[ie)r[iul] Petrachi Sturza la 
anul 825 prin sultan-mezat aii cumpărat de veci giumătate 
de sat moşiia Ipoteştii de Ia Țin[ujt[ul] Tecuciului, în sumă 
de 800 stănj[eni], de la d[ujm(neaji[ui] Aga Dimitrachi laman- 
dii, pi cari o şi faci schimbu cu mine, dindu-i moşiia Vălenii, 
iarăş de la acest inut, şi, pentru ceialaltă giumătate de 
sat, ci era al altor răzăş, mau făcut vechil să o cumpăr, 
cari tot în acelaş anu cu schimburi şi cu cumpărături am 
şi luat-o, mai rămăind răzăşilor numai 129 stănjleni] nc- 
vănduţi.“ Se face cercetare la 1826, de Costachi Conachi. 

„lie Stupul Căm[ălriaș].* 
43. 3 lulie 1832. „Izvod de stănjen(ii] de moşii ce ai mai 

rămas răzăşilor nevănduţ în hotarul moşii Ipoteştii sau 
Țăpul, la alegere şi hotărătura ci sai făcut din poronca 
cinstlitului] giudecătoresc Divan.* 

44. „Pasnicii satului Rădenii. Batalamaoa acasta, precum 
în acest glăsuești, făcîndu-să înnainte noastră, amu dat-o 
sus-iscălitul priimitorului săi, încredințatu şi... cu iscălitu- 
rile noastre, puindu-să şi pecete pi formă. 1850, Dechem- 
vrie 14. Gheorghi Buganu pasnicu. 

orga Hulube pasnicu. 
45. Tuleşti, 27 April 1832, P. Dorobeţ către Gheorghi 

Romaşcu. 
„lar, pentru venit, rămăni măi întăi a vă arăta adi- 

vărata socoteală, şi apoi a ne înpăca în căsuţile noastre, 
iar nu în palatele administrative, nici decaniceşti, pierzind 
vremia, banii, sănătatea şi căştigănd, odată cu folosul la 
dobăndă, mustrarea cugetului. Deşărtăciunea deșărtăciuni- 
lor, toate sănt deşărtăciuni! Frate, cum vei voi.*
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Onomastic: 

Botoit (1664), Obreje (1664), Moiseiii Buorian, Dărdără 

căpțijtlanul] (secolul al XVII-lea), Lonaşco Sarsailă (idem), 

Toader Ţovichi (1648), Ezereanul (secolul al -X VI-lea), lona 

(1668), Vasilachi Verga (1792), Gheorghi Talpeş (idem), 

Lazie, Angheliţa (secolul al XVII-lea), Chiliianca (idem), 

Țuţur Vătav-Mare (idem), Carpu Dorobăţ (idem), Bălae 

(secolul al! XVI-lea), Nega („Neghi“), Trifan Brehenţe 

(idem), Todor Bogatul (1794), Lupul Doroş, Miron Hră- 

nace (secolul al XVIII-lea), Vasilachi Pricochi (idem), Dră- 

guţul (secolul al XVIII-lea), on Huluba (1800), Lon Caras 

(1801), Săftiţa (secolul al XIX-lea), Buculea, Berizanul (se- 

colul al XVI-lea), Cumpănă (secolul al XVIII-lea), Chicuş, 

Țuţurman (secolul al XVII-lea), Foilă (1618), Băisan Panhil 

(1742), Siva(idem), Gligorie Ochii (secolul al XVIII-lea), Tu- 

telea (1731), Gorghiş (1742), Guroaia (secolul al XVIII-lea), 

Lohan (secolul al XVI-lea), Căzănel (1694), Safta Curoiă 

(1749), Piiatra (1666), Mihul Starpă (idem), Spănasie (se- 

colul al XVIII-lea). 

[i. 

Documente muntene. 

Odată în posesia lui Gr. Olănescu. 

L. 24 Octombre 7123 [1615], Radu Mihnea, „pentru satultă 

Şopărliga 'Țiganului denă judeţul Săcuianiloră şi moştenii 

satului“, între cari Sim Nicoară şi Ţigani, Ursu, Albulă, 

Milea, Stănislavă, Cernat, Ţolea. „Deni hotarulă Găgea- 

- niloru pănă în hotarului Mogoşăștiloră.“ Moşie incă „den 

descălicătoarea ţării“. „Lari, dupre aceia, căndu aă fostu inu 

zilele răposatului Mihait Voevodă, atunce însuşi dumne- 

lui ai înpresurată acelă satu ce ialste] mai susă scrisă, 

cu multe-năpăști de biruri, ci aă fostu pusă în spatele 

lori; de lei iată moșie lori toată, şi i-aii rumănitu fără
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de voia lori, şi lei lepădată numai aspri 12.000 cu sila, 
şi de atunci pănă acuma totii ai fostu ei Rumăni, acel 
satu, care mai susi zice, la toţi Domnii. Iară, căndu aă fostu 
acuma, prini zilele Domnii Mealc, deca sau milostiviti 
Domnului Dumnezei şi cinstituli Înpăratii pre Domniia 
Mea, de m'ai dăruitii cu Domniia şi cu stegul, a stăpăni 
Vara-Rumănească, iară acei moștenii cari] săntu mai susu 
zişi, ei ai veniti toţi înnaintea Domnii Meale, în marele 
Divaniă, de s'au plănsu de mare strămbătate Şi de mare 
înpresurare care au fostu avuti ei de cătră răposatului 
Mihaiu Voevodi, cumi i-ai înpresuratu şi i-au rumăniti 
fără de voia lori, numai pentru nişte năpăşti de biruri, şi 
le” lepădată lori numai aceşti aspri care săntu mai susii 
Zişi. Deci într'aceia Domniia Mea, deca ami văzut așa, 
atăta plăncire şi lacrămea de câtră acei moştenii care săntu 
mai susu zişi, iară Domniia Mea mamă milostiviti de 
i-aami slobozită, şi se-ai răscumpărati ei toți de cătră 
Domniia Mea de rumănie drepti 12.000 de aspri turceşti, 
ca să fie ei iarii judeci pre moşie lori, cumă aă fosti şi 
mai denainte vremea, şi sai răscumpărată ei de rumănie 
d'innainte a totă Divanului Domnii Meale.* Cu blestem. — 
Traducere de pe la 1700. 
2. Tirgovişte, 27 Mai 7150 [1642]. Matei Basarab porun- 

ceşte „moşteaniloră satului de la Şopărliga, deni judeţulă Să- 
cuianilorii..., ca să fie în paace şi slobozi şi ei şi moşiile lori 
şi fetorii loră de rumănie de cătră cocoana Elinca, fata lui 
Petraşco Voevodă, nepoata răposatului Mihaili Voevodi, şi 
dle] clătlră fezorii ei şi d[e] cătră toată rudeniia ei..., pentru 
că aceli sati Șopărliga fost-ati sati domnescu, cumpăratu de 
răposatulu Mihailu Voevodi, moşulu Elincăi; dec, căndu fu 
acuma în zilele Domnii Meale, dupre ce au adusi Domnul 
Dumnezeu pre a&astă cocoană Elinca aicea, în țara Domnii 
Meale, denpreună cu toţi cinstiţii dregătorii Domnii Meale 
Şi cu toti sfatulii Domnii Meale, i-amu alesi partea ei cu 
Divanuliă şi cu judecata, o seamă de sate ale răposatului - 
moșu-săii Mihailu Voevodii ; deci se-aii căzut să fie pre seama 
ei şi acelu satu ce mai susi scrie, Şopărliga. Într'aceaia MOŞ- 

—
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teanii satului de la Şopărliga au venitu la acastă cocoană 
Elinca de aă căzutu cu multă rugăciune pentru ca să-i 

lasă să se răscumpere de rumănie.“ Izbutesc, cu „ughi 32, 
facă aspri 6.400 gata“, să fie iar „slobozi şi megiiaşi“. Ea 
dă şi zapis iscălit — Traducere de pe la 1700. 

3. Bucureşti, 16 Septembre 7153 [1645]. „ata bolearii 

judecători și tocmealnici ai mănăstirii Aninoas(a], hram[uli] 

Uspenie b[ogorodilţe şi ai Dragului iuz[başa], cu unchiu-său 
Stroe, denu Cislăi, ncum [= anume] jupani Radulu Velu 
Log(ofătu] i jupană Stroe Velu Vistlieriu] i jupani Socolu 
Velu Cliugferiă) i jupani Dumitraşco Velă Stolnicu i ju- 
pană Drăguşinu Velă Peh[arnicu] i jupană Dumitru Filii- 

şan[ulă] bivi Vel Sluj[eri], ca să cate înnaintea €[injstitului 
şi prea-luminatului părintelui nostru chiră Teofil Mitro- 
polită cărţile ceale bătrăne şi ceale tinere ale mănăstirii Ani- 
noas(a], carele săntă de la moşii şi de la stremoşiia lui Neagoe 
Peh[arnicii], denă Tăt[ă]rani, şi. sa caute şi cărțile Dragului 
iuz[başa] cu unchiu- -s|ău] Stroe, de la moşii loră şi de la 

părinţii loră, şi tinere şi bătrăne, ce au dati mănăstirii 

Aninoasei, deni moşiile loră de la Cislău şi denu Țigă- 
neşti şi denu Miroşi, ce-ai dată şi ce nau dati, şi moşii 
Dragului iuz[başa), ce-ai fostă de rudă cu moşii lu Nea- 
goe Peh[arnicu], — deci să le caute toate cărţile pre drep- 

tate, să-i judece şi să-i tocmească cumi voră afla cu 
ale loră suflete, — că i-amu dată singură Domnia Mea 

pre aceşti boiari denă Divani, şi zio la Sifejti Dimitrie.“ 
4. Trăgovişte, 18 Novembre 7154 [1645]. Boierii aleşi 

de „Stroe Roşțuliă] de Cislău“, şi anume: „oti Budeani Bar. 
bulă Capit[anu], ioti Buzăiani Calotă Post[elnică],i otă Să- 
rata Dragomiră iuzbaşa, i otu Crăngu Dumbravă, i oti 
Dobroteani Păcală, i oti Cătunu Bobe, i otu Chiuojdo 

(Riwxa5d) Drăgoi, i otu Chiuojdulu-de-Bășcă Stanciulă 
i Voicilă, i oti Henţeşti Dobrotă snă Călini, i otii Băşi- 

nești Stanciulă vat[ahu|, i otă Călugăreani Preda, casă jure 
Stroe Roșulă cu aceşt[i] 12 boiari ce scrii mai susiă de 
cătră Dragulu iuzbașa de Cislăă, pentru ocina de la Muş- 
celui, cumi o au fosti pusă Stroe Roș|ulă] zălogi la cum-
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naţii lui, la Stoica şi la Gherghina, Băşccani, nu o ai 
fosti văndută stătătoare; ŞI iară să jure aceşti 12 boiari, 
iară pentru acastă ocină ce scrie mai susu, de la Muşceli, 
cumă o ui fostii pusi Stroe Roşlulii] zălogi la mănăstirea 
de la Cărnuli, nu o ai vândută stătătoare, şi cumiă au dati 
banii la cumnaţii lui, la Stoica şi la Gherghina; dec, de 
vori jura acești 12 boiari, să spargă cartea Dragului iuz- 
başla] de pre acea ocină, căţi scrii în carte, ug. 15, şi zioa 
la peanerke Xko, să jure naintea părintelui episcupuli Ste- 
fanu de ia Buzăiă; isprav[nici] Manole vtori Port[ariu].* 

5. 19 Maiii 7158 [1649].. „Eu Voico snă Spenii oti Băş- 
ceanii-de-josu“ dă zapis lui. „jupană Dragului iuzbaşță! za 
Roşii otă Cislău şi a jupăneasii dumnealui şi a coconilvru 
dumnealui căţi Dumnezeu-i va da“, pentru vinzare „dentru 
vadu de dărstă in apa Băşcii, ci să cheaamă Vadul Micu- 
leştilori“. Marturi: „Vlasie văru-miei, Şi denu satu fraţii 
noştri, anume uncheaşulă Oprea cu feorii lui, i Marină 
i brată eg Neagulu, snă Rădaniu, i Stanu Mătăsaru i brată 
egi Vlasie, i Raduli snă Stani Mănzoiuli, i Andrei snă 
Peşoiulă ot Dolbăsca, i Răpa otă Gorbăsca, otă Stari 
Chiojdu Bărseanu vătlafă], i uncheaşulă Radulă Răzbeă 
otu tami, i Stoica Mogă otă tami, i Călinula F regii otu 
tamă.“ 

6. „ț loCostandini Voevodui glolslpold[i]nii. Adus-aă la 
Domnia Mea Ianachi Vaăt[aful) za copii denii banii dijmă- 
riilor ce au strănsu pre seama lui, taji[eri) 7.937 pțoji[ă, şi 
răvaşulu Domnii Meale va fi de seaamă. Avgustu 20 dini], 
l[eajt 7197 [1689]. — Pecete octogonală, cu chinovar. 

7. 20 Iulie 7201 [1693]. „12 boeri hotarnici“, aleşi de egu- 
menul Athanasie de la Mihai-Vodă şi de „Macariie călu- 
gărulă dinu Roșieni, şi dă jupăneasa Coanda, care au fostii 
jupăneasă Mihului Ceauşulă, ot Fălcoi, şi de Cosftan)d[i]ni 
snă Paipei Vistlieriul] ot Brătășani“, pentru a hotărnici la 
Roșieni şi Jugăstreani. Partea mănăstirii era dată de „Ju- 
păneasa Ilina Părdeasca şi de fiiie-sa, Alecsandra“. Era 
faţă la hotărnicie şi „părintele egumenu Ananiia ot st. 
mănlăstijre Brăncoveani, avănd poruncă de la Măriia Sa
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Vodă ca să fiie între noi“. Iscălesc: Manea Căplijt[a]n[ulă], în 
locu lui Cosltanjd|ijn Zepruenuli (sic), Dani (?) Logfolflăt] 
Apeleviianu (sic). — Copie de un logofăt al Mitropoliei. 
8._22 Iunie 7217 [1709]. Constantin-Vodă Brincoveanu, 

„Slugii Domnii Meale Vladului Logofătulu“, pentru moșie 
în Dobrun (Romanați), „toată partea Stanciului şi a fră- 

ţine-său Radului, fecorii lui Tudori Sasi“, aleasă „cu 6 

boiari hotarnici“. Ei vînduseră lui Barbul Vistiiariul Bră- 
tăşanul. „Şi. fiindu aceşti oameni ce scriii mai susu părtaşi 

pe moşie și întruni hotari cu sluga Domnii Meale Vladuii 

Logţofăltiulă], nai fostă mersu la Vladă Loglofălt|uli] ca 
să-lă întreabe: cumpăra-va elu, ai nu va cumpăra, ci cu 

meşteşugii şi pre ascunsu au fostii mersu la Barbulă Vis- 

tiiariulă de au văndută“. Se întorc înnapoi banii. 
9. 3 lulie 1733. „4 boieri care amii fosti luaţi de dumnea- 

lorii boiari Brătăşani dinu porunca cinstitei chesariceştii 

Administraţii“ pentru împărţirea momoşiilor, la Dobrunul 

şi la Roşiiani. Între Brătăşani, „fezori dumnealui Şătrariului 
Şărbanu Brăt[ăşanulu], dum. Costandini i Preda i Diculi, 
Radulu sănu Drăghici Brătăşanulu, Costandină sănii Bar- 
bulă Vistiferiulu) Brătțăşanulu], Fota Brătfăşanulă), Radulă 
Brăt[ăşanuli]; parte a fost vindută lui Costandinii Sado- 
veanulu. — Iscălesc: Toderaşco Fre., Dumitraşco Bărh., 

Costandină Rusănesculu, Dumitraşco Pleşlojianulu. 
10. 24 Iunie 7258 [1750]. „Eu Filaretă monahi Brătă- 

şan[ulă), fiu răpoosatului Drăghici Pah[arnic) Brăt[ăjșanu“, 

dă zapis „Sfinţii Sale părintelui Ghenadie arh|imandritulă], 

eg[ujm[enulu] sfintei şi dumnezeeștii măn[ăjstiri Brănco- 

vean[i]“, pentru că mănăstirea dă partea din Brătfălşanii- 

de-jos pe care n'a vindut-o lui biv Vei Stolnic Costandin 

Strămbeanul. Moşia avea şi Şopărliga, ca danie veche. 

Face danie pentru a i se pomeni părinţii, „Drăghici Pa- 

n[arnic) Brătășan[ulu) şi Eftimiia monahiia Brătășanca“, 

cari sînt îngropaţi în mânăstire. Iscăleşte: „Filaret munah 

Brătăşan“ (foarte răi), iar, ca martori: Costandinii Rusă- 

nesculi şi C[olsjtanjdină Racoviceanu. 
11. 24 Iunie 1752. „Barbuli Văcăresculu Velu Bani alui
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Craiovei“ dă carte mănăstirii Brăncoveanii „ŞI cuviosului 
igumenă chiră Inochentie“ Şi soborului, pentru moşia Obăr- 
şiia din Romanați, disputată de „Staico i Stanculu i cetaşți] 
lorii*. Moșia e dăruită de Brincoveanu, la 5 lulie 7194 (1686). 
Hotare: „din heleştei la dealu, pănă în Beşicuţa Călugărului, 
pre deal pănă înă măgura Stoinii..., măgura cu stălpu..., mă- 
gura Strezii..., Valea Bucinişului..., hotarulă episcopescu..., 
măgura Turcului, de acolo pre calea judeciloră pănă în 
măgura lui Sfeaşte..., ţealina cea marc..., valea satului..., 
măgura furciturilori..., valea Vădăstrii..., hotarulu Urzicii, 
-. Spre prapori..., în răscruci în piiatră..., marginea braniștei 
obirşii..., măgura cu tufele..., măgura vaciloră..., măgura 
ascuţită.“ Moșia o avuse Vodă „de la răposatulu moşuli 
Mării Sale Preda Vorneculu Brăncoveanuli, [şi] după aceaia, 
au fosti dat-o Măriia Sa... danie mănăstirii, încă mai de- 
nainte vreame, cându au fostă Măriia Sa în boerie, în 
zilele Ducăi-Vodă, pentru pomenirea sufletului Marii Sale 
şi a toti neamului, îngropăndu-să şi osăle fratelui Mării 
Sale, Barbulă Post[elniculi) Brăncoveanulă acolo, în mă- 
năstire“. Moşnenii din Urzica se ridică, „dină stăpănirea 
Neamţilori“. „Şi ună Barbulă, socrulii lui Stancu Şi Stanu, 
fiindă ispravnică vechi ală mănăstirii peste moşiia Obăr- 
şiia, une ori le lua dijmă, alteori nu le lua, şi mai multi 
dină pricina acelui isprăvniceli s'au întinsu cu stăpănirea 
în moșiia mănăstirii.“ Pretind moşia, dar nai acte. Nică 
egumenul şi „Mihailă eclisearhulă“ însă nu află cartea 
loră de hotărnicie. Se hotăreşte carte de blestem. Dar 
mănăstirea e asigurată şi fără acest mijloc. — Iscălitură. 

12..21 Maiă 1757. „Filareti monahi, pe călugărie, iar, 
mireanii, Radu sin Drăghici Pah(a]r[nică] Brătăşanu“, prin în- 
voială cu „Sanda Brătășanca, soţiia dumnjea)lui răplosajt[ullui 
Preda Brătășanu“, arată că, fAcindu-se călugăriţă la mă- 
năstirea Brăncovenii, i-a dat partea-i din Leontești (Roma- 
naţi). Fiind certe între mănăstire Şi verii ei, schimbă acum 
cu o parte din moşia Dobrunul. Întăia danie o trece San- 
dei, fiind „săracă, cu patru copii mărunţăi, nevărsnici, să-i 
fie moşie ohamnică, stătătoare“. Mărturie fac şi Cost[an]-
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d[i)nii Brătășanu, Tudorache, bratu egi, sinu Barbu V'ist[ie- 

riulă], Cost[anldţini] Brătăşanu sin Barbuli Vaătţafă]-Mare. 

13. 17 Decembre 1763. „Ştefan Greceanu Păhlarnici]“ 

dă zapis lui „Matei Creţulesculi bivi Velă Stolnică“, pentru 

schimb: „casele meale de aici, denu Bucureşti, cu loculu 

lori cu totii,otii mah[alaua] mănăstirii Creţuleştiloră, ce sănti 

pe Pod[ulii] Mogoşoii, alăturea cu loculi dumisale răpo- 

satului Costandin Notara Sărd[ariulă], unchiulă dumisale 

Stol[nilcă, pe dănă susii; care case şi locii îmi iaste şi mie 

de zestre de la soţiia mea, Catrina, şi dumnealui mi ai 

dată, pentru aceste case şi loci ce s'ai zisă mai susu, casele 

dumnealui, iaru de aici dinu Bucureşti, cu loculă loră cu toti, 

otii mah[alaua] Stealiă, și mi au dată şi bani gata, tlajieri] 

trei sute doaozeci, cu care bani ami plătită datoriile soţii 

meale, ce le făcuse dinu văduvie.* Iscălitura: Şt[efani) Pa- 

h[ajr|nicul) adăverezi [pecete păstrată, cu coroană, ştearsă]. 

Arghira a răposatului lanach(i] Mardagiu, martură, Costan- 

dini Creţ[ulescu] bivii Velă Banu. M[ateli Cretţulescu] Velă 

Bani. R. Văcţărescu] Veli Dvor[nijci. Nic[olae] Brăncţo- 

veanu] Stol[nică] (?), martură]... C. Veli Ag[ă] martlură). 

Nizâhaas zpqy Hay. păprbs [= Nicolae fost Păharnic, mar- 

tură]. Se, mai dau 30 de taleri. 
14. 10 Mart 1767. «Mariia Călineasca, fiica răposatului 

Dimitrie doftorulu Notară, înpreună cu soţului miei Mihai 

Călinescu, bivu 3-ti Vist[ieriă), şi dinpreună cu dumnea- 

lui cumnată-mieă Barbulă Ciorogărlean[uj bivă Veli Ciu- 

cle]riu z[a] Arie, carele au ţinută pre răposata soru-mea, 

Marica“, dă zapis către „dumnealui Dumitrache Ghica Velu 

Spath[ariă]“ că, „înă zilele Mării Sale Ştefană-Vodă Răco- 

viţă, prină Budecată ami luati ună locă de casă cu becurile 

de zidi şi cu alte namestii, precumi să vădu, alu unchiului 

nostru Costandină Notara, fratele tătăne-miei, de la mănj[a] 

Sfinţii Sale părintelui Climenti Dudesculi, care iocii iaste 

pe Podulii Mogoşoi, dinii curtea dumnealui Veli Spath[ariă] 

pănă în curtea dumnealui cumnatului Mateiu Creţulescu Vel. 

„Pah[a]rnică], şi de la uliţa cea mare pănă înu ulița de spre 

biserica dintro zi, şicu totii îngrădișuli, precumii să vede,
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Şi, după ce amii luată acestii loci suptă stăpănirea noastră, 
amu învoiti şi ami aşăzati pe dumn[eajei soru-mea cea 
mare, Zmaragda Creţuleasca Veli Păharnic[asa], de i-amă 
dată loculi, fiindi casele dumnealui pe lăngă acestă locu, 
şi aşa ne-amu hotărătu de către dumnealorii. Deci, fiindcă 
avea și dumneaei soru-mea Zoiţa, care ţine pe dumn[ea- 
lui] cumnatu Toma Arionă bivă â-ti Vistlieriă], a treia 
parte dintr'acestu locă ce ne-au rămasi, au venitii dum- 
nealui cumnatulă Toma de şai tocmit partea dumnealui 
ca să o vănză dreptu bani t[aji[eri] 600, tota cu dumnea- 
lui Velii Spath[ariu).“ Vinde şi ea. Iscălesc: „Maria Călinesca 
vânzetoare, Bar. Ciorogărlean!u! bivă Vel Clucțerii| za 
Arrie vănzătoru, M. Creţ[ulescu] Velii Pah[arnicu], maăr- 
turie, Zmaragda Cretz[uleasca] marturie [cu litere greceşti). 
Tlojm[a] Arionă bivu 3. Vistu, vănzlătoriu], Mihţaili) Calfi- 
nescuj] bivi 3-ti Vist[ieriă] vănz[ătoriu], B. Văcărescu (2) Velu 
Dvorlnică), mart[ură),... Velă Dvorlnică] mart[ură), Părvu 
Cantac[ulz[ijn[o] Velu LogjolfȚăltă.“ 

15. „Grigorie alu Uglrovlahiei] adevereză. 
Adicăte noi, căte trele surori, care mai josi ne vomiu 

iscăli, Samariia monabhiia, pe mireni Zmăragda, Ma- 
riia şi Ilinca, fiicile răposatului lonui Bălăceanuli, dat- 
ami atastă adevărată noastră carte de danie ca să fie de 
mare credinţă sfintei și dumnezeieşti mănăstiri dintruniă 
Lemnu, unde să cinsteşte şi să prăznuieşte hramulii Naş- 
teri preasfintei stăpănii noastre, de Dumnezei născătoare 
şi pur[ujrea fetoară Mariia, pentru moşiia noastră Gărcu- 
vuli, sudi Romanați, care ne-au rămasă Şi nooă acastă 
moşiie de la părinţi noştrii, ca să-i fie sfintei mănăstiri 
danie pentru sufletele noastre şi ale părinţiloriă şi ale mo- 
şilori i strămoşilori noştrii, fiindcă să află la atastă sfăntă 
mănăstire și dinu neamulă nostru îngropaţi, şi însuși şi 
moaşa noastră, Magdalina monahiia, de mirenie Mariia, 
fiica răposatului Mării Sale Serbanu Cantacozino Voevodi, 
Care atastă moşiie iaste de cumpărătoare de strămoşulii 
nostru Badea Bălăceanulu Velă Dvor nijc. Şi, dupe moartea 
noastră, să aibă mâi susă numita Sfânta mănăstire a o
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stăpăni, cu bună pace şi fără de nicio pricină, dină hotari 

pănă în hotari. Însă şi hotarile dupe cumiă arată zapisile, 

pănă în moșşiia Betejanilori, cu Geraculu, şi cu Balta, şi, 

de ceilaltă parte, pănă în moşiia Siliştiori, dupe cum hri- 

suvulă moşii Siliştiori, ali Mării Sale Alexandru Voevodi, 

fiu Mării Sale Mircii Voevodii, de la leati 7081 [1573], Maiă 

13, arată; care hrisovuli celă drepti să află la sfânta mă- 

năstire Bistriţa, ce iaste pe slovenie, şi s'aii scosi copie pe 

rumănie de dumnealui Costandin dascăluli slovenesci, de 

aici, dină Bucureşti, de la Sfete Gheorghe celui Vechii; care 

copie iaste întărită şi cu iscălitura Sfinţii Sale chirliojchiri 

Filaretă episcopului Rămnicului; care copie să dă la atastă 

sfăntă mănăstire pentru îndreptarea hotarilorit moşii Găr- 

cuvului, înpreună şi cu zapisile moșii Gărcuvului. Ci să aibă 

a o stăpăni sfănta mănăstire cu bună pace, să fie de aju- 

torulă maiciloru şi alii sfintei biserici. Iaru, de ară veni ori- 

cine, parte bisericească sai mirenească, măcarii din neamulu 

nostru, a căuta ca să facă schimbu cu altă moşie, ori cu 

bani de ari da, căt de multă, sai moşiie mai bună, să 

nu fie volnică starița sau epitropi sau altă cinevaşă a 

da atastă moșşiie ce o dămu noi sfintei mănăstiri pentru 

sufletele noastre şi ale neamului nostru, ca să fie în vecă 

la atastă sfântă casă a Maicăi Precistii. Iară cine aru 

îndrăzni ca să o dea schimbi pe orice, să fie suptu bles- 

temuli a .toatei sfintei legi pravoslavnică şi groasnică afu- 

risanie a totu sfăntu soboruli, şi Maica Precista să-i fie 

inpotrivă, înu sufletă şi înă trupă; şi cei ce oril vrea să 

o iă de la acastă sfăntă casă, să-i fie spre pagubă şi spre 

stingerea casilorii lori şi a copiilorii lori; și să aibă sfănta 

mănăstire a o stăpăni cu bună pace, înă veci, acastă moşie. 

Şi, pentru mai adevărată credinţă, ne-amiu iscălită mai 

josui, întărindă şi cu peceţile, iscălindu-se şi alte obraze 

de cinste, mart[olri. 1786, Octomvrie 24. 

Samara mo|najh[ia] adeverlezi] [pecete mică, cu coroana 

cu trei ramuri). 
Maria Bălăceanca adeverezi [pecete mică]. 

Elena Bălăcenca [pecete mare, cu arme nedeslușite].
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“O “Prpyinoo Puiperos bnofebaoi [= al Rimnicului Fila- 
ret întăreşte]. 

B[arbu?] Văcfărescu], mart|uri!]. 
Costandin Cocorăsculă biv Velu Pah[arnică], maăr- 

turie. 
16. „Adecă eu Neaga, ce am fost soția răposatului 1o- 

naşcu neguţătorul de la Slatina, sud Olt, dat-am zapisul 
miei la cinstita măna d|umnealui] Vel Vornic al Ob- 
Ştirilor Radul Golescu, al d[umnealui] Vel Logofăt de Ţara- 
de-sus Costandin Filipescu, precum să se ştie că dfum- 
neallor, fiind orinduiţi epistaţi şi purtători de grije de către 
Măria Sa Vodă asupra spitalului ce s'au început a sc face de 
răposatul soţul [mici] la Slatina, spre a se săvirşi acest spital . 
cu toată orinduiala lui, şi, fiind ei fagăduită, atît mai în- 
nainte, cît şi acum, înnaintea Mării Sale lui Vodă, ca şi 
dintr” al mieă să fac ajutor acestui spital, care ajutorinţă 
cerîndu-mi-să de către dilorao da în scris, de aceia 
printr'acest zapis al miei îm arăt cugetul şi ajutorul ce fac 
spitalului; adecă ei, ca una ce am hotărit ajutor biserici 
şi spitalului, atit acum în viața mea, cit şi după moartea 
mea, danie, mult puţin, avutu meu, mă leg ca, din cără- 
midă i var şi şindrilă ce să află în fața locului, să fac 
doă odăi i o cuhnie şi un cuptor de piine tot lingă acele 
odăi, toate de zid,— însă arcalele într'o cărămidă şi jumă- 
tate, iar despărţiturile într'o cărămidă; la care odăi ce 
cheltuială va trebui, afară din cele ce se află, să o pui din 
venitul moșiilor spitalului, ce l-am luat în anul trecut, iar, 
ce nu să va ajunge, să fie de la mine. Care odăi Şi cuhnie 
să am acum, de primăvară, a începe la lucru, şi, pină în 
toamnă, la stirşitul lui Avgust, să fie gata. Pe un loc de 
prăvălie ce am în tîrg, mă făgăduesc ca, cînd voii putea, 
să fac prăvălie, şi să se stăpinească tot de spital o viişoară 
ce am, cu cramă şi cu pivniţă de zid, cu un beciu io 
căștoară de zid, d'asupra becului,— să mă hrănesc cu dinsa 
cit voiu avea viaţă, iar, după moartea mea, să rămie ia- 
răş spitalului. lar la trei moșii şi un loc de lingă spital, 
fiind ale spitalului, eu nu am niciun amestec. Drept aceia
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spre încredințare m'am iscălit mai jos, ca să se crează. 

1797, Fevruarie 17. 
Eu, Neagu, soţia răposatului lonaşco de la Slatina, ade- 

verez. — Copie. 
17. „Findcă răposatul Ionașcu, soțul miei din răvnă 

dumnezească cugetind, în viaţă fiind, cu osteneala sa a 

făcut o sfintă biserică ce să cinsteşte şi prăznueşte marele 

ierarh Nicolae şi marele mucenic Dumitrie izvoritorul de 

mir şi sfintul mucenic Gheorghie, — care stintă biserică a şi 

înzestrat-o răposatul cu doă moşii ce le-ai avut cumpă- 

rate, nerămiindu-ne clironomi, şi să află şcoală pentru învă- 

ţătura copiilor, spre pomenirea răposatului, --- deci şi ei, 

„soţia răposatului, care mai jos mă voii iscăli, de vreme ce 

Dumnezeu așa bine a voit cu noi a nu ne răminea cliro- 

nomi, măcar că toată partea mea de loc am închinat-o 

sfintei biserici, dînd şi înscris dum[nea]lor boerilor epitropi, ce 

sînt orînduiți de către Stăpinire, dar şi acum, printr'această 

carte, arăt, după moartea mea, ce las sfintei biserici unde 

am muncit din copilărie, dinpreună cu răposatul soțul 

miei, şi o avem clironomie după sfirşitul vieţii noastre, 

spre pomenire, atit a sufletului nostru. În unsprezece ră- 

zoare de vie din dealul Sopotului, pe moşie domnească, cu 

pivniţa de zid, cu o chilie d'asupra şi şopronul cu linul, 

şi cu toate celelalte trebuintoase ale vii, cum şi livadie şi 

ţelina ce se află înprejurul vii, de merge cu capul pină 

în drumul Claco&ovului de spre Răsărit, după cum să stă- 

pineşte. Pentru bani ce am luat de la nepotul miei Ga- 

vrilă, pă jumătatea partea mea din casă, care şi acea 

parte era să o dau biserici, — cu acei bani am făcut doă 

chilii în curtea biserici, după cum se văd. Tot sfintei bise- 

rici mai las o prăvălie, cea mică de lingă hanişor, cu locul 

ei, pină în uliţa din dos. Tot sfintei biserici mai las şi alta, 

de piatră, cu pivniţa ei, şi cu case din dos, şi locul curţii, 

după cum să văd. Dar, fiindcă am doi nepoți, Gheorghie 

şi Toma, crescuţi de mine, şi neavînd alt cu ce să-i mi- 

luesc şi pă dinşi, îndatoresc sfinta biserică, ca din preţul 

bolţii să li se dea şi lor t! 600, adică şase sute, — care bani 
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să li se dea cînd se va socoti că este trebuință, şi bolta 
cu tot coprinsul ci să rămie acaret tot sfintei biserici, după 
cum mai sus arăt. lar, pentru un loc ce este afară din 
curtea biserici, tot cugetul miei este a face nişte chilioare, 
iar, cînd nu voii putea a face, atunci voit avea ertăcune 
şi de lu milostivul Dumnezeti, şi de la oameni, rămiind 
îndatoraţi epitropi a face din venitul biserici, Şi orice alt 
va mai răminea după moartea mea, pînă la cel mai puţin 
lucru, sfînta biserică să clironomisească. Dar Şi eă, cit voii 
trăi, să fih ajutată a mă hrăni şi a mă chivernisi sfinta 
biserică, cum şi, după moartea mea, să mi se facă toate 
acele trebuintoase pomeniri din venitul sfintei biserici, după 
cinstea casii noastre. Drept aceia, spre încredințare iscă- 
lindu-mă, mi-am pus şi pecetea, fiind obraze multe faţă, 
care mai Jos se vor iscăli. 

1808, Martie 7. Neaga, soția răposatului 
Ionașcu, adeverez. [Urmează iscăliturile martorilor.] 
Sud Olt. 
Acest zapis aducîndu-l numita la noi, cu toate că ne-ai 

arătat prin însuşi graiul săi că este făcut cu toată voea 
şi rîvna sa, dar, după orindueală, făcind cercetare cu amă- 
runtul, ne-am încredințat că este cu adevărat toate cele ce 
se cuprind date de bună voe, şi nu are a mai pricinui 
nimic; deci, pentru mai bună încredințare, adeverim şi noi, 
cu iscăliturile, aceasta. 

18086, Martie 7. 
[Ispravnicii. — Şi întărire a Divanului.] 
[Copie.] 
18. Io Alecsandru N. Suţu Voevod i gospodar zeml[i] 

vlah[ijscoe. 
Citindu-să înnaintea Domnii Mele această anaforă, şi prii- 

mind vrednica de laudă rivnă a dumnealor boerilor în- 
grijitori la acest obştesc folos, o întărim Domnia Mea, şi 
poruncim d|umitajle, cinstit şi credin&os boerule al Domnii 
Mele, Vel Logofăt de Țara-de-sus, să faci hrisovul Domnii 
Mele cu coprinderea ce mai Jos se arată. 1819, Noem|vrie] 21. 

[Pecetea domnească.] Vel Logofăt. 

1199. Vol. XVI, 
6
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Prea Înnălțate Doamne! 

Cu plecată anaforă arătăm Mării Tale, că un lonaşcu 

neguţătorul, spre pomenirea sa, a sistisit un spital în orașul 

Slatinii, sud Olt, la care au şi închinat trei moşioare ce a 

avut, şi, fiindcă acest spital nu se putea căuta, din pricina 

marilor cheltueli, s'aă schimbat spitalul în şcoală grecească, 

care de atunci şi pînă acum se caută cu bună orînduială, 

mai adăogindu-să şi de la nevasta acelui lonaşcu, şi de la 

alte obraze, cîte puţină zestre; la care şcoală ai şi fost 

epitropi orînduiţi de Domn răposaţii părinţi noştri, iar în 

urma răposaţilor, am rămas noi purtători de grije, şi, chib- 

zuind cele spre folosul acestui bine obştesc, am socotit că 

de trebuinţă este a se face un hrisov al Mării Tale, în care 

să se treacă toată zestrea aceştii şcoale, după sineturile 

ce avem, ca nu după vremi să îndrăznească cinevaş a 

face cea mai mică supărare sai vre o schimbare la orin- 

duiala cu care se caută şi pînă acum. 

Gheorghe Filipescu, Ior[dachi] Golescu. 

1819, Noem[vrie] 19. 

[Copie.] 

18. 1826. Privilegiu pentru un „Căpitan otă Găeşti, 

sudi Vlașca“.
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ACTE BOTUȘĂNENE ŞI DOROROIENE PRIVITOARE MA MULT 
LĂ FAMILIA CANANĂU.



PEEL EREI 

 



1. *4 August 7256 [1748]. Ionaşco Ivtimiia cu „soţul“ 
Maărica şi fiii, Vasilachea şi Ursachi, şi fetele, Catrina, Ma- 
riuţa şi Aniţa, vind un loc în hotar cu „cărare ce mearge 
la Trotuşă şi cu Vărlani Niagul“ şi cu Pantea, „ca să 
moştiniască dumnalui în veci“. „Iară cinea sară ispiti să 
să scoale ca să întorcă, să fie suptii blăstămu şi să fie 
închinat gloabă 12 lei, şi să petreacă şi ruşinea, ori la carea 
gudecată sari tămpla.* Marturi: oameni buni, şi bătrăni 
şi tineari... S'au pusi şi pecetea satului.“ „Ion birău Ha- 
rapi amu pusi pecete satului... Eu Toaderi Bord mar- 
tură, eu Vărlanu Niagulă martură, eu Ștefanu Cutuiu 
martură, eu lonă Paiulă martură, ei Neculai Mogoşi 
martură, eu Nistori Gaida marturiă,* 

Pecete cu un şalgău, cu ciocane 
în fiecare mină, cu altul ce ţine o 
scară, şi un al treilea ce taie. În jur: 

„+ Pecete satului Ocni, vlto 7217 
1709)“. 

  

Această pecete înlocuia una 
veche; v. vol. XI, p. 281. 

2. *1-iă August 1764. Vinzare făcută „dumnealui Dumi- 
trachi Gianooglu bivă Velu Pahi.“: „un vadă de moară 
ce iaste în hotarului Arcani, care vadă au fosti cumpărată 
de la Drăghici părcălabu oti Arcani“. 

3. *4 Iunie 1765. „Costandin Arapuli şi Vasile Arapuli, 
şi Gheorghie Arapulu, fraţi, fezori lui Mihalache Arapulă:, 
dau zapisu „vărului nostru Costandinu Arapuli otu Vis- 
tlierie]“ că s'a alesu partea „unchiului nostru Ioniţă Arapulă 
bivu Staroste“. Sint moşii „la Prutui ot Dorohoiu, dini 

1 Cu * se înseamnă documentele ce nu privesc familia Cananăă,. 
— Pentru această familie v. prefața la vol. II din „Documentele 
Callimachi“, tipărite de mine. -
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Zahoreni, Dum(ulşeni şi Tărşcureni“. Al doilea Costandină 
era „dinu Gheorghie Arapulă“. Nau „părţi nedezbătute 
dintre alți răzăşi“. Martur şi „Mihalache C: bivu Velu 
Jic[nicerii]“. | 

4. *22 Ianuar 1772. Diata lui „Stefani Arapu bivi Pos- 
tfelnic]ă, sin Gheorghi Arapu bivelă Şat[r]ari“. Lasă „,cliro- 
nomiu şi epitropii“ pe fratele Costandini și soţia acestuia, 

Mariia. Mama lui era „Sanda, fiica răposatului Gheorghiţă 
Frătiţa, bivelu (sic) vt[ori] Comisă şi a Safthii, ce au fosti 
fata lui Dămiianu bivă Velu Logofătui“. — Martur Cos- 
tandină Vărnavu bivelu Med[elniceriii]“. Scrie „Costandinit 

Cosmiţa bivu Velu Căpitani“. — Copie. 
5. Facemu ştire prin atastă a noastră arhieriască măr- 

turie pentru dugheanele dini tărgulu Botoşanii, a lui Di- 
mitrie Osmachi, care li-aă cumpăratii răpoosatulu întru feri- 

cire Mitropolitulă Gavriil pe numele dumisale Stolnicului 

Şerbană Cananăă, nepotuli Preaosflinţiei Sale]. Pentru cari 

amăştiința că pentru dum[nealufi li-aui cumpărată, şi, la boală, 
între altele ce mi-aă mărturisitu, la duhovnicie, Preasflinţitul), 

mi-au arătată şi pentru dugheanile acestea, ca numai decăt 

să i să dea la stăpănire, puindu şi blăstămi, atăta cui ii va 

fi înpotrivitoriă, căt şi mie, de nu voiă mărturisi ade- 

vărulu, după cum știu, pentru acastă pricină. Pentru cari 

ami zisă se-i dei scrisorile şi carte de danie, şi-au răs- 

punsiu că scrisorile nu-i sănti la îndămănă, şi nici carte 

de danie, dinu pricina slăbiciunii boalei, nu poate să dea. 
Ni-aui mai arătată şi atasta că prea iaste îndatoriti de 
mulţi, și pe acestii nepotu, că nimică în viaţă nu i-ai dati 

după cumu altoră nepoți. Pe urmă, în vreame răpoosa- 
tului Mitropolit Leoni, n'au fosti poprite de a i să da la 
stăpinire aceale dughiani şi de Preasffinția Sa, ştiindii 
Şi însuşi hotărărea răposatului Gavriilii, însă, dinu întăm- 

plările vreamilori, şi toti dină zi în zi s'au lungitu, pănă 

ce i sau întămplată moarte, care au rămasui de nu li-au 

luată în stăpănire. Dreptă ageaia acumiu dum[nealuli Stol- 

niculi, cerăndi de la noi adeverinţa după cumiu ştii şi 

după cumi mi-au arătată răpoosaţii Mitropoliţi, ami. dati
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atastă a mea mărturie la măna duml[isalii, ca . se-i fie de 
crezare şi tărie, şi, pentru atastă adevărată mărturie, ori 
cu ce chipă poti încredința unde a fi trebuinţa. | 

178 (sic). | ..... Drofebaă [—întăresc]. 
6. 9 August 7301 [1793]. „Ethimie Canano ieromonahi, 

proeg|ulm[en], facă înştiinţare la atastă scrisoare a me că, 
venind ei aice la schitulu Vorona, care estea în Ținutul 
Botășenilori, unde să prăznueşte hramuli Naşterea Maicii 
Precista, şi m'ami aşezată cu şidere la acesti schiti, şi 
răpăosatulu tată-meu ctitori, şi, neavăndu schitulu Vorona 
nici un Țigani ca să hie pentru slujba schitului, eă m'amii 
socotiti, şi cu toată voe me amă dati schitului Voronii 2 
sălașe de Țigani [intre cari un „Topală, Ţiganiu părinţescu“ ; 
altul] este dată de zestre răpăosatului nepotului mei de 
frate, Costantini Canano Sulgeri, de la socru-seu Toaderii 
Cantacuzino bivă Velu Vor[nic], și Țiganca Zanhira întăi 
au fostă măritată după ună Țiganu 'Toaderi, a răpăosa- 
tului Sandului Ilie bivă Vel Stol[nic], ctitori acestui schitii 
Voronii.“ Iscăleşte şi: Vasăle Crup[ensch]i Pah(arnic] şi un 
călugăr Antonie de la Vatoped. — La 6 Mai 1794, schim- 
bare în danie. „Fiindu noru-sa Țiganca Zamfira, a nepoati 
Marii, cu polu [=jumătate] copilu a iai şi poli copilu a 
dumisale Stolnices(ei] Catrinii.“ Iscălesc şi: „ieromonahii 
Elpidiforii duhovnici (ruseşte), ieromonahi Antonii, iero- 
monahi Ştefani Obditelu (?)*. 

Un al doilea adaus pomeneşte pe un Ţigan dat de „boe- 
ruli lordăcuţe de la schitului Budeştii moşului nostru Du- 
mitrache bivii Velă Armaşu, de la Ţinutului Neamţului, 
de la satu Sălişte.“ 
as | Pecete mare, cu Maica Domnului şi inscripţie ştearsă.] 

Agathon ieroshimonahă, starițu de la monăstire Vorona, 
otă Ținutulă Botoşanilori, şi cu totă săborulă, încredinţeză 
cu acasta adevarată scrisoare a noastră la cinst|ita] mănă 

dumisale Pah[arnicul] Şerbani Canano, precumi să se ştie 
că, avindă noi, monăstire Vorona, doao sălaşe de Țigani 
danie de la părintele Iftimie Canano, frate a dumisale 
Șerbani Canano Pah[arnicul), anume pe Leontii Ţigani,
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cu Țiganca şi cu ficorii lui, şi pe Gheorghiţa Ţiganu, ve- 
zje)tău, cu Țiganca şi cu copii lui, după cumi arată danie 
a părintelui Iftimie proinu egum[en], şi, fiindcă monastire 
Vorona Țigani mai mulţi n'are, şi avăndu mai mare tre- 

buinţa de viia şi de oai (sic), ni-am socotită, şi, cu voia 
a părintelui Iftimie Canano, proeg[u)m[en], mai susii pome- 
niti, ami făcutu schimbu cu dum[neajlui Șerbaniă Canano 
bivă Velu Pah(arnic!, şi i-amiă dati acele dooo sălașe de 

Țigani ce s'au pomeniti mai susuă, toată danie, cu scri- 

soare a părintelui Iftimie Canano, şi dumnealui ni-au dati 

înpotriva schimbului drepti schimbu patru pogoni de viia 

ot Nicorești, de la Ținutului: Tecuciului, şi cincizeci de oai 
cu miei lorii, şi, păntru mai adevarată creldinţă], ni-ami 
dată scrisoare unii la alţii, şi amu iscălită, puindiă şi pe- 
cete a monastirii, şi ami dati şi ace danie de la părintele 

Iftimie Canano proeg[u]m[en). Care schimbătură să fie bună, 
neschimbată şi nestremutată nici odenioră în veci. 

1795, Ghenarie 25. 
Agathonă ieroshimonahi, stareță. 

leromonahi Elpidifori, duhovnici [scrisoare rusească). 
leromonahii Stefanu. 
leromonahi Cononi. 
Antonii ieromonahiă, duhovnici. 
Theofilati monahi Danovici (?). 

Şi cu totii săbor|ulu]. 
Acestă schimbă ce ai făcutu părintele stareţului Agaf- 

toni şi cu totă săborulă de la schitului Vorona cu Pahlar- 
nicu) Şerbani frate-meă este şi cu ştire me, şi, fiindăcă 
saă mulţemitu stareţulu și cu totă săboruli de acestă 

schimbi, este şi cu voe me, şi amă iscălitii. 
Iftimie Can. proegm., 

adecă Iftimie Canand, proeg|ujm[en]. 

8. 1796. *Plingere a lui Ioniţă Arapulă împotriva „dum- 
nealui Sul|geriului] Iordachi Gioani“ care ţine pe fata „ră- 
posatului Sul[geriă] Manoli“. „Și pentru puţină iarbă ce 
mi-au călcat cu bucatele dumisali.“ 

9. 25 Februar 1797. Izvod de zestre pentru fiica lui
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Şerban Canano, măritată cu Andreiu Milo. 12.500 lei 
„bani gata“, „2.500 &uvaeruri“. — Copie parţială. 

10. 4 August 1799. Poruncă domnească lui Şărban Ca- 
nand bivă Velu Spat[ariu| în ceartă cu ginerele, Stol[nicul] 
Andreii Millo], care cerea zestrea. 

11. C. 1800. Scrisoare către Șărban Canan6. „De căndu 
am întrat în laşi şi pănă acmu sănt purtat ca ună calu 
de menzălu.“ : 

12. Cu plecătuni şi cu frățească dragoste mă închină 
dumitali, bade Costanjiine) Pah[harnic). Mă rogu, bade Cos- 
tanldine), pentru ravaş[ulu] Eau venită de Ia frate-meu, să 
mi-lă trimeţi, fiindcă măni diminiaţă vroiă să mă duci la 
Botoşani; cumi şi disprea parte dumnealui să scrii unu 
răvaşii cătră Stollni]e[ulă] Mănălachi şi cătră Stol[nilefuli] 
Mihălachi, fiindcă a să să facă acolo mare dispotanţii la 
Botoşani. Bade Costand|ine], bunătate dumitali ami cu- 
noscutii, şi mă rogi să fii desăvărşitu a-mi da o vreadnică 
marturie de la dumjneata], şi săntu luli 24. 

Al dumlitali mai micu fratele dumlital]i: 
Verbană Canano Stolnică. 

[Răspuns:] 
Iarăşi co frățască dragoste şi co bună diminață mă 'n- 

chină dumitale), frate Stol[nice] Şarbanu. 
ș Cele ce-mi scrii pintracestii Tăvaşi ami văzută, şi 

dumitale] alti ce Să-ţi trebuiască mai multi, căci zice 
acelii omu fără de crieri că ţa lua moşie înu gumătate? 
Las să facă aca hotărăre, să vezi, cine a merge pe urma 
lui, €-a zice, că nu-ţi rămăne Bumătate moşie, şi acii boeri 
ci săntii rănduiţi, eu îi ştiu oameani ce ati toată cunoștința. 
Să vezi dum[neata] căndu omi fi cu toţii, or zice şi acie 
aşe? Căci şi dum[neata), apoi, dăndu acasta moșie Domnești, 
să-ți dai și dum(neata] Bărsăneşti, să-ţi facă moşie întriagă, 
şi are aa putere, să hotărască cumă a socoti elă. Omu fi 
de faţă cu toţii, şi, atunci, sori socoti ŞI alţi, vomi' mai 
vorbi şi noi. Dari ei, totu ce-i de la d|ujm[neata], — colţul 
dini spre Budeşti a moşii mele, unde ai arătată Bani- 
louschi Vor[nicului) Iordachi că era piatră hotari, şi să în-
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chie şi cerere acelora; fiindă colţul acela acole, unde sa 

socotit şi:cu dum[neata]. Rămăind a dumitale] frate 
__C. Balș Pah/arnic]. 

13. Plingere a lui Şerban Cananăă împotriva lui lor- 

dachi Balş, care stăpineşte în Ținutul Botoşenilor moşiile 

Vlădeni şi Berivoeşti, încălcindu-l la Corni şi Costeşti. Şer- 

ban a cheltuit „9 pungi de bani“, cu morile, iazul şi „gărla“. 

„Căndu vini Săretul mari, iasă di la capuli morilori du- 

misali şi vini apa pisti toti fănaţulu moşiilor dumisale, 

şi îmi înneacă şi totii fănaţlulu] de pe moşie me, fiindu 

moşiile mele din gos de a dumisale.“ 

14. 1800. Jalba lui „Mihălache Stroescu dinii Cordonuli 
Nemţescii“ pentru moştenirea „cumnatului săi, anumi Ni- 

colai sin Panaite capichihaia“din Botoşeni. Cere a fi ju- 
decat de Vornicii de Botoşeni. 

15. *10 Mart 1801. „Ioniţă Drăghici Căpitani, zătăi An- 

timiţi Tăutules|i], fiica lui Gavrilaşă Dedulu“, dă zapis 
lui Ioniţă Arapulă pentru o împărţire de moşie la Zaho- 

reni (Dorohoi). Pomeniţi nepoţii lui Dedulu, „ficorii lui 

[sacii Dedulă“. Avea drepturi şi „dumneii Sulgereasa An- 

gheluşa Manolesia]“ şi „Toaderu a Bălaşi“. 
16. *27 lanuar 1805. Alexandru Moruzi poruncește Vor- 

nicilor de Botoşani şi lui Ioniță Murguleţi biv vtori Pa- 
harnic a face o cercetare cu privire la plingerea lui 

„Andrei Moşanu, mazălă“, în gilceavă cu Gheorghi Soro- 

canu. 
17. 14 Octombre 1805. „Înpărțala Ţăganiloră pe trii 

boeri fraţi Cananoeşti, anumi răpousatlulii] proigumenu 

Efthimie, răpousat[ulă] Pah[arnic] Constantină şi răpousa- 

t[ulă] Banu Iordachi. 

Țăganii ci au arătat dum[nealuji Pah[ajr[nicul) Enă- 

cachi Milu că-i ari în stăpinire cu danii de la răposa: 
tulă proigumenu, soții dumisale, Saftii, fiica răpousatului 

Slugerului Constantină, fiiul răpousatului Paharnicului 

Constandini... Ţiganii ci au arătatu că-i ari în stăpă- 
nire dum[nealuji Pit[ajr[iulu] Iordachi Canano, fiiul ră- 
pousatului Paharnicului Constandină, cu cei daţi de zăstre
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surorii dumnealui... Țiganii ci sai aflată dină cei de 
zăstre Slugfe]r(elsţii] Catriniă, a răpousat|ului] Slugerului 
Toma Balşi... Țiganii ci s'au aflată dină cei daţi de 
zăstre răpousatii Spătăresii Ilincăi, a dumli)s[ale] Spat[a- 
riului] Costandinii Crupenschi.. . Țiganii ci s'au aflatu dinti 
cei daţi de zăstre dumis(ale) Spătăresii Marii, cari o ţăni 
dum[nealuji Spat(aJr[iul] Mihălachi Costachi... Negustoriul 
Ghiorghii, lonu Pănte, Parte (sic) Chioruli..., Manea săn 
Mincună ... Țiganii ci aă 'rătat că-i ari în stăpănire dum- 
[nealuji Stol[nijcu Constantină Canan6, fiiută răpousatului 
Banu Iordachi Canans ... Grigori Cărăimanu, Ionii Căpiţa, 
Balea Cărlăniasa, Vasili Ungureanu, Constantiniu Hapăă, 
Alicsandra fata Păntii, ci ai dat-o dunmțisalji Spat[a)r[iului] 
Lăţăscului.“* 

18. Cu plecătuni închinăndu-mă, sărută cinstită măna 
dumlitajle, tată. Cinstit[a] scrisoare dumitale, dinpreună şi 
cu una miia lei, adică 1000 lei, din socotiala ce ami avută 
cu ia pentru zăstre Năstasiicăi, ami priimită cu Pintelei 
Cibotarii, astăz, Iuli 21, şi acestă răvaşă sa va opri din 
poroncă dumitali înă loci de sinetă. Pentru fănu dumitale, 
Gioi au veniti vătav de la Bărleşti, şi m'eu spusu că patru 
stoguri sau rădicatu, şi astăzi, Sămbătă, toate sa rădica 
şi toti, şi falea iaste căte 4 lei, 20 de părale dă cositii, 
Şi sau făcută 20 de fălci, Copii cu multă plecătune sărută 
cinstită măna dumitale, şi să află din mila lui Dumnezăit 
sănătoşi cu toți. Şi, cu atasta, sânt 

a dumitale plecată fiică 

Mariora [Sturdza]. 

[V*:] Întru cinstită măna dumisale iubitului miei părinte 
Şărbani Canan6 bivă Vel Spătlaru], cu multă plecătune. 

19. 12 lanuar 1811. Foaie de zestre a Mărioarei fiica 
lui Vasile Holban Păharnic. „4.167 galbini în 50.000 lei, 
în locul moşiei... 12 Şăraguri mărgăritari hurmuz, 3.200 
lei, 1 fluture de diamant, 32 galbini ..., 4 şfeşnice argint... 
24 părechi cuțite, cu lingurile şi furculițele lor, argintăriia 
mesăi, în doai topuri de Lipţca, 1 lingură mare pentru
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supi, 200 dramuri de argint, poliiti; 4 solniţi polite ..., 12 

păhăruţi de vutcă poliite, 1 zăhărniţă argint 120 lei, 1 

şal 3.000 lei, 1 gube cu samură buni 2.400 lei, 1 scatuşcă 

cu ceşte poliite şi alte lucruri întrănsa 30 galbini, 1 co- 

voră buni 400 lei, 12 rânduri de strae 4.000 lei, între 

cari sintii doai rochii blondă şi celelalte cu horbătă, 600 

lei; 2 aşternuturi, adici doai oghialuri, 2 saltele adămască, 

2 prostiri batistă cu horboti, 4 prostiri olandă buni, opti 

perini cu feţăle lori, uni răndi de batisti cu horbote, doai 

de olandă, — cu aceste s'aii cheltuiti 2.000 lei; 6 bocialăcuri 

şi 18 batiste cusute, bezii bocialăcuri, 2.300 lei toate; 1 să- 

petă 8 galbini; 24 tingiri cu căpacile lori şi tigăi, tavale 

şi lingură de aramă; 1 lighianu galbănă cu ibricu; ta- 

cămurile mesăi, pănzături de casi, colțuni de mătasi şi de 

bumbacu, cu alte mărunţuşuri, 1.000 lei. Alte pănzuri tre- 

buintoasă, bărbătești şi fimeeșşti, şi lucruri a gospodăriei, 

cari nu sau mai însămnat anume. ..“ 

Soţul a fost [Iancu] Cananăi. 

20. Noi Scarlată Alexandru, etc. Cătră mazăli, ruptaș, 

Vornicei şi cătră toţi lăcuitorii de la Țănutuli Botoşanii. 

Vi se dă în ştire că, socotindu Domniia ME, la Țănutuli 

acela de la 15 Mart sai rănduită Vornicu pe dumnealui 

Spat[ariul] lancul Cananoi, în loculă dumlisale] Spatlariului] 

Theodor Edinzaade, ca să fie dinpreună cu dumnealui Co- 

misuli Alecu Raletu, —care, după poronca şi povăţuire 

Domnii Mele, şi după legătura hrisovului şi alcătuire prinu 

ponturi ce săntu pentru urmare ispravnicilor, săntă înda- 

datoraţi a ave ce mai întăi îngrijire pentru bună stator- 

niciia voastră, ascultăndii în toată vreme Jălobile şi cere- 

rile voastre şi înlesnindu-vă pe fiiştecare cu căzutile drep- 

tăţi, fără să vi să pricinuiască ce mai “puţină asuprire sau 

strămbătate. Să mergeţi dari cu slobozănie, să le faciţi 

arătare pentru pricinile voastre, şi dumnealor, după datorie, 

nu vor lipsi de a vă faci întru toati punire la cale. 

Să vă arătaţi însă şi voi cu toată supunire şi ascultare 

cătră dumnealori la cele ci, dinu poronca Domnii Mele, 

vori ave a săvărşi în Ţănutulu acela, spre a nu să da
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vre uni cusuri, ştiuti fiindu-vă că pe acei ci să voru 
arăta cu nesupunire şi înpotrivă următori, aă voe dum- 
nealoră, de vori fi din rănduiala mazăliloră, să-i pue în 
butuci şi să-i triimată aici cu înştiinţare dumilorii sali, spre 
a-şi lua căzuta certare, iară pe ruptaşi Şi alțăi să-i certe 
acol6 după vina lori, spre pilda şi altora. Şi, dacă veţi 
cunoaşte despre dumnealoră dregătorii sau despre oaminii 
dumnealoră vre o strămbătate sau asuprire, să veniţi în- 
dată aici, să daţi jalobă Domnii Mele, şi veţi dobăndi toată 
îndestulare dreptăţii. 

1817, Martie 6. Vel Vist/ieriă]. 
(Pecete cu chinovar.] 
21. 16 Maii 1821. Mărturie hotarnică a lui „Ilie icono- 

m[ul] otii Botoşani“. Mersese „cu carte de blăstămiu la 
stare locului“. „Să învoia cu săvărşitulă dinu viiață Spa- 
t[ariuli] Şerbană Canan6 lăcuitorii dini Bărsăneşti de-i 
lucra zăle de boeresciă pentru ca să-i lasă să păşuneză vi- 
tele lori pe Budeşti şi prin cărpiniși“. Merge cu „Gheorghe 
Cherescu şi Gheorghe Cuza, stăpănii moşii Băbicenii“. „N'ai 
vrut nimine a mergi, amu îndatoritui pe un dascali niamţu 
a dumliis[ale] Spatlariului] Canan6 de ai: mersu cu răvaşulii 
la Bănică, să i-l dei. Iară elă, îndată ce ai văzută răvaşulu 
că esti înă pricina moşii, ai începuti a sudui pe celă ce 
l-au scrisă şi pe celu ce l-ai adusi, şi, deodată, străgăndu 
la oamenii lui, sai adunată cu parii, şi, călare fiindu das- 
calulu încă, au începutu a ucide caluli cu parii, pănă căndi, 
căzăndi calulă gosi cu dascalulă, abe ati -putută scăpa, 
sculăndu-să calulă rănită de au fugiti la herghelii. Iară, 
apoi, pe dascalulă acela prinzăndu-lu şi oprindu-lă acol, 
ce i-au făcută, nu știu, căci eii, după ce mi-au adusi răs- 
punsă unu omi ce mai era cu dascalu (carele, măcari că 
şi împuşcasă Bănică după dănsulă, dară tot au scăpat), 
cumi că, nu numai nu vine Bănică, darui şi pe dascali 
l-aă bătută şi l-au legată, aducăndii de pildă calul răniti, 
amu urmatu cercetare me prină oamenii de susă însăm- 
nai, după cumui ami arătată pre largă, cunoscăndu dintru 
atasta că Bănică, sai că nu esti în întregime minţei lui,
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saii că să află diznădăjduitu de a-şi căştiga cerere lui ce 
acolisitoare, şi, găsindu prileji vreme acasta de tulburare, 

stăpăneşti moşiia cu armi, înpotriva a toată dreptate. 

Dreptu aceia amu datu atastă mărturii de cele ce amu 
cercetati şi amu văzută.“ 

22. Iunie 1821. B. Bzoh5yov, ropiarăpyns, către Gheorghe 
Cantacuzino (ExMaynpâraze mpi). A cercetat procesul lui 
lancu Canan6 cu Manoli iuzbaşa. 

[Resoluţie:] Kară ziv &odaufavonăvmy 5e sfErasw rije bro- 
5ijozos ai “vu rob map” Ewob GopiodEvroc mpăs Oubptow râv 

Brunimv rod îvăovroc ăpyovtoc Îmaăp Kavavod, napareho rois 

ze ăpyobat Gopvixots rod Iloroooyiov wai. mob Exetoe ebptOxopEvov 

xamurdvov Îmhpoo "ApGavirăwn, vă păpobv eis Ewrehaav Ga ră 

zpbs txavonoimoty rod Sxadăpn ănopaotoevra. "Ex rod Ev Îriyua 

hAmyxod orparontâov, rii 9n 'lovyiov 1821. 
“O arparmpos soparăpyns Il. T. Kavyraxodtmvo (Sic). [= 

După cercetarea asttel făcută a afacerii şi părerea celui 

orînduit de mine pentru alegerea drepturilor dumisale Spă- 

tarului Canand, vestesc dumnealor Vornicilor de Botoşani 
şi căpitanului Spiru Arvanitachi, care se află acolo, să 

ducă la săvirşire toate cele hotărite pentru îndestularea 

Spătariului. Din lagărul grecesc de la Stinca, la 9 lunie 1821. 

— Generalul de corp, prinţ Gheorghe Cantacuzino.] 
Pecete cu vulturul bizantin şi patnu decoraţii. 
23. Sărutu cinstită mina dumitale, : 
Şi jalba dumitale şi cartea cea prini preasfințitulă Mi- 

tropolită s'au arătatu Mărie; Sale lui Vodă, şi foarte s'au 

supărată şi sau mihnitui pentru necazurile dumitale: au 
ingroziti că va pedepsi pe aprozi, de vori îndrăzni a să 

mai arăta în casa dumitale şi a mai face obrăznicie. 
Secvestruirea să să cuprinză în veniturile moşiilori, de 

la Sfantul Gheorghie înnainte, în producturile moşieloru, în 
vite şi în oprirea păduriloră; iaru lucrurile cele dină casă 
şi dinu ogradă, grajdulă, trăsurile și oriice altă lucru de 
metahirisiti spre odihna dumitale, de s'au şi scrisu de 
rînduiţii, nu sîntu secvestruite, ci numai insemnate în lipsa 

dumitale, ca să nu să răşluiască. Toate au să să facă cu
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lămurire în scrisă de la Departamentu; s'au poruncitii de 
cătră Măriia Sa Vodă. Şi apoi, afară de acestea, acumtt 
are a să hotări şi summa în bani şi în lucruri ce trebue 
a să lăsa spre petreacerea vieţuirii dumitale. Cănd acestea 
era să să isprăvească, Măriia Sa au eşilu la ţară. Trimi- 
sulu dumitale să întoarce, ca să nu-şi piiarză vremea pînă 
să va întoarce Măriia Sa. Ami rămasă eă vechilulă du- 
mitale; îndată ce va veni Măriia Sa, le voii găti, şi voii 
stărui a să sfirşi, şi, pe Joi sau Vineri, trimete-mi omi ca 
să-i dau scrisorile poruncitoare, spre odihna şi mulțămirea 
dumitale. 

Stăpina mea! Nu te mîhni! Dumnezeu iaste putearniciă ŞI 
milostiv: poate sfirşitulu să fie bunii Şi mintuitoră. Ei, ce 
feli mă sirguescă după datorie pentru dum[neata], va spune 
trimesulă; că-mi iaste jale de supărările ce trageţi, fiind 

Ali dumitale plecată slugă Ionică Stolnică. 
1827, Maiu 2; Iașii. 
[Adresa:] Întru cinstită mina dumisale cucoanii Ma- 

rioarii Canand Postelniceasii, cu toată plecăciunea, la sa- 
tulu Cornii. 

24. 9 August 1828. Înştiinţare rusească a generalului 
„Palin către Postelnicul 1. Canano. En-tâte tipărit cu: Vapa- 
BASNIE NOAROMOUHAFO NpEACEAATEAA AHBANORI khaxeeTăn ÎoA- 
Aakin n Baaakin; orp'karnie — ana 1828, No. —, Eykapeera. 

25. 11 Februar 1%28. Chiriac Triantaphyllos iea în sama 
sa pe fiul Mărioarei Kavovdiac. făgăduind a-i afla ŞI un 
dascăl de franţuzeşte. Va primi 500 de lei pe an şi 7 merţe 
de făină, 10 de popuşoi (zanobootrtxov), 

26. Pe la 1830 traduce un act de la Vasile Lupu „iero- 
monah loannichii nacalnică monastiri Vorona, 

27. Vorniciia Botoşanii, No. 1240. 1830, Ghenari 12; Bo- 
toșanii. Cătră cinstlitu] dumnjealui] Postlelnicul] Ianculă 
Cananăă. 

În cuprinderia poroncei cinstitului Divani dinu 31 De- 
chemvrie anulu 1829, ce ami priimită la 8 ală curgă- 
toarei luni, cu alăturată însămnare pentru cherăstiaoa de 
stejaru trebuitoare la corăbii, de pe care însămnare sco-
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ţindu-să copii întocmai, să alăturiază dumlital]i, asăminia, 

şi de pe poronca cinstitului Divaniă, iară scoţindu-să copii 

întocmai, să alăturiază dumlitali], şi să face pottitoare ce- 

rire ca, pliroforisindu-te de cuprinderea, dacă dumneata vei 

fi ohotnicui a luoa asupra dumlitalji facirea şi coboritulu 

de asăminia cheresteli, vei binevoi a răspunde Vorniciei 

pe aciastă otnășănii, ca să să reportuiască cinstitului Divan. 

[Două iscălituri.] 
28. Se vind în Rusia 100.000 de stejari de la Corni, cu 

3 carboave de argint fiecare. 
29. 10 Septembre 1833. „Savva Holbani egumenulu“ 

își cedează moşiile la nepoți, afară de Căminarul Mihalachi 

Holban. Savva avea un frate, Banul Theodor. — Copie. 

30. Iaşi, 22 April 1840. [Maria Canano] către C. de 

Besack, procuror-general. Pentru procesul cu Tzigara. 

Kotzebue vrea să dea numai șfertul. A ciştigat însă ea la 

Divan, în ziua de 5 Septembre 1838. De doi ani nu întă- 

reşte Domnul. În zădar a intervenit Adunarea obştească. 

Kotzebue lucrează „ă ma ruine et â celle de mes neuf 

enfans.“ „J'avais forme le projet d'aller me jeter aux pieds 

de PEmpereur, mais le moyen, quand tout me manque, 

quand, souffrante, on me laisse sans secours, mes enfans 

sans education et mes filles au couvent, le moyen de dire 

a Sa Majeste: „Celui que vous avez envoy€ ici pour nous 

proteger, pour faire exâcuter les institutions que nous de- 

vons â Votre sollicitude, celui-lă consomme notre ruine!“. 

„„..Ne souffrez pas plus longtemps que Pon se serve du 

nom de votre Auguste Maitre pour commettre le crime, 

et cen est un que celui de depouiller la veuve et lor- 

phelin.“ 

31. 16 Maiă 1840. Mihalachi Holban către soră, Maria 

Cananăi, pentru moştenirea” delă Sava Holban. 
32. 7 Mart 1844. [Pe o copertă:] 

Hirtiile lăcătuşului de la Su&avă, care aii luată feri să 

facă balconii la casă [la Corni]. 
Scrisoarea e în nemţeşte.
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I. 

Trei acte privitoare la vechea noastră oştire. 

Între documentele cumpărate la 19 Iunie 1907 de Academia Ro- 
mină de la anticvarui Kupermann din lași, se află trei care privesc 
istoria militară a Moldovei. 

1. Unul are o însemnătate cu totul deosebită. E un ordin dat de 
Dimitrie Cantemir, la 4 lunie, în ajunul răscoalei sale, pentru a se 
împărţi hrană oştii ce strînsese; Dimitr:e, Dumitraşco-Vodă, pune în 
josul acestei porunci, scrise frumos pe un petec de hirtie, pecetea 
sa cea nouă, latinească, ce poartă cu mindrie pe Dei gratia: 

Clucarii Năstasăe. Din vitele ce ţi sau dati în samă, 
să dai trei sute berbeci cu oi Şi o sută cindzăci vaci la 
V[e]l Sulgaru pentru înpărţitulă oboroaceloră de oaste, şi 
pec[etea] gojslpo]d ţa fi de samă. Lt 7219 [1711], Luni 4. 

Pecete octogonală roşie, cu bourul. supt coroană, topuzu] 
ŞI: „loan. Demetrius Cant. D. g. pr. Mol.e. 

Cf. şi mărturia lui N. Costin, p. 101, despre leafa ' ostaşilor: 5 
ruble („care fac 50 lei proști și un tult«) pe lună. 

2. Cel de-al doilea document arată ce leafă primiau ofițerii, 
.bulibaşii, pe la jumătatea veacului al XVIII-lea: 

Med[elnicere] Costantine Ciudini ot Sutavă, dină dăjdile 
lui Mai ce ti-ai dată rămăşiţ(ă) Tuduri, slugă tumisale 
Vie]! Vistlieriu], otu sama lui Vasile Tănase], să dai 7 lei, 
:84 bani noi în lefile bulibașiloru, de şes[e] luni, din ză întă; 
a lui Martie pănă la sfărşitulă lui A vgostii, și pee. glolsp[o]d 
bud sam [=să fie de samă). Li 7259 [1751], Avlgust] 31. 
Pecete octogonală cu chinovar. 

Pe dos: „Sau dati cu măna Sandului Berechetu de la 
steagul drăgani[loru]; l* 7260 [1751], Noem)v[rie) 7«.
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3. lar cel de-al treilea, pe care nu-l reproducem întreg, pome- . 
nește, la 1-iă August 1733, pe un Kovsravrivoc ngâmv azerâvos hov- 

wertidâv, — al lefegiilor deci. 

4. Următorul act priveşte vechiul aşezămînt al călăraşilor! din 

Moldova: 

Adecă eu Ursula de Bohotină şi Pătraşco de acolo 

scriemă şi mărturisimit înşine pre noi cu cestu zapisu alu 

nostru cumi au grăiti oarecine cătră dumnealui, cătră 

Spătariulu Buhuși, că ni s'au dusu ficorii noştri să să 

scrie călăraşi. Iaru noi ne-amă prinsu denaintea dumisale, 

Şi denaintea popei de sati, şi denaintea lui Costantinii, şi 

denaintea Cărstei, croitorii de Romanii, şi denaintea Coşe- 
teanului şi denaintea Savei Vornicului, de să va afla că 

au înblatu ficorii cu acealea înblete, să fimu de mare ru: 

șine, şi, de să vorii duce fitorii noştri de la noi, să avemi 

a da noi samă de dănşi şi de bucatele loru, şi să fie şi 

bucatele nostre pieitore. Şi, pre mai mare credinţă, ne-amiu 

p'isă şi peceţile cătră aesti adevărată zapisi alu nostru. 
Ov Criveşti, Iunie 8. 

Şi într'atastă tocmală sau prilejitu şi Vasilie Pahomie. 

Pătraşco, Ursului, Dumitru snă Ursulu, Necula snă Pă- 

traşco, Costantinu, Cărstea, Sava, Vasilie Pahomie, Coşe- 
tianulu. 

Bibl. Ac. Rom. 32/uxxxu. 

În acestălalt se văd lefile ofițerilor din veacul al XVIII-lea în 

Țara-Romănească: 

C. 1760. Rămăşiţa ce au arătatu taușuli că ai rămasă 

pe la căpitani i la cauşi i la stegari, cumu arată. 

* Taleri, bani 

16 lane căpitani. 

25 Cozma căpitană. 
2 Barbulă căpitanu. 

80 Stoica căpitani, 
217 Jăpa căpitani. 
6 loniţă căpitani Paharnică. 

156 
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Taleri, bani 

156 

50  Cărstea căpitani. 
60 Barbulu căpitani boerescă. 
30 Gheorghie căpitani polcamu [= de pol, 

regiment]. 
10 Iordache căpitană. 

120 Ştefanu căpitani Bagdatliu. 
20__  Costandinii căpitan oti Căm[pina]. 

446 
Ciauşii şi stegarii. 

Taleri, bani 

5 Radu stegarii oti Arghirie căpitană. 
7 Muşată ceauşă otu Filli]p căpitani. 

13 Stegariulu lui. ” 
4 Toma €auşu otă Stanu căpitani. 

13 Stegariulu lui. 
2 Iane €auşă otu Iane căpitană. 

13 Dima stegariulu otu Iane căpitani, - Ț 
Simionu stegariulu oti Păunu căpitani. 

13 Dumitru stegariulu oti Păuniă căpitani. = 
7 Preda tauşă otă Cosftanjd|ină] căpitani Căm- 

13 Stegariulă lui, [pina). 
1 Păun tauşii oti căpitană de &ocli. 

13 Stegariulă lui. 
3 Iorga tauşu oti Gheorghe căpitană. 

13 Barbuli stegariulă. 
6 Toma stegariulu otă Liica căpitanu. 
4 Piiaţa €auşu otii Gheorghe Poenari. 

13. Stegariulă lui. 
13 Stegariulă otă Tudoră căpitani. 
13 Necolae taușii otă Ioniţă căpitanu Păharnicu. 
13 Stegariulă lui. 
5 Negoiţă cauş otu Iordache căpitani. 

13 Stegariulă lui. 
13__ Ilie tauşi ot Şărbanu căpitani.
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Taleri bani 

220 
13 Pană stegariulu lui. 
13 Stană €aușă ot Dumitru căpitană. 

13 Stegariulă lui. 
13 Tudori tauşu otii Ştefani căpitani. 

13 Stegariulu lui. 
13 Ciauşi otu Cărstea căpitani. 

13 Stegariulii lui. 
13 Ciauşi lui Vasile căpitani. 

13 Stegariulu lui. 

33730 
cin. cup. taleri: 791,30. Stefani cauşii agescu.. 

— Bibl. Ac. Rom., 1391. 

  

D. Al. Lăpă&datu îmi comunică acest act, aflător la Academie, cu: 

privire la o înjghebare de oaste supt Constantin Ipsilanti: 

Noi Costandin Alexandru Ipsilant Voevod, cu mila lui 

Dumnezeu Domn Țării Moldovii. 

Credincios boerul Domnii Mele dum[nealta Ioniţă Bașotă 

biv Vel Căminar, sănătate. Fiindcă ni-aă venit înnalt 

înpărătesc ferman poruncitorii ca, din streinii ci să află 

aice în ţară, să străngim o sumă di ascherlii, în căt să va 

pute mai mulți, să-i trimitim în Ţara-Romăniască asupra 

zurbalilor ci s'aii răsculat la Vidin! şi cu înpotrivire şi ni- 

supunire ai trecut şi în hotarăle Ţării-Romăneşti, asupra. 

Craiovii, unde cu osăbite oşti rănduite de cătră pre-pu- 

ternica Înpărăţie să află asupra acelor zorbagii şi săngur 

Domnul Ţării-Romăneşti”, şi, fiind aciasta o poruncă care 

niapărat trebue a [să] pune în lucrare, spre a-ş arăta şi 

țara datorie supunerii cătră pre-puternica Înpărăţie, iată, 

după punire la cale ce sai făcut spre străngire acestor” 

1 Ai lui Pazvantoglu. 

2 Cf. vol. XII, p. 132 şi urm.
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ascherlii, te rugăm pe dum[neajta, la Țănutu Dorohoiului, 
unde, după carte Domnii Mele ce s'au scris şi cătră dum[nea- 
lojr ispravnicii de Ţinut, vei fi inpreună următorii şi lucră- 
torii spre săvărşire aceştii poronci, însă toată triaba aciasta 
este asupra dumliltțale]. Ci dar îndată vei merge la Țănut şi, 

îintălnindu-te cu dum[nealojr ispravnicii, vei pune poronca în 

lucrare, sălindu-te cu toată vărtute a afla şi a strănge din 

oaminii streini, cu bună învoire, încăt să va pute mai 

mulţi ascherlii, şi călări, şi pedestri, şi, căt mai mulţi nu să 

vor pute, dar 60 (!) mi[i] de ascherlii să să străngă fără smin- 

tială, aşăzăndu ca la 20 de ascherlii să fie şi o căpitenie, 

care să să numiască bulucbaș, cum şi un stegar, avănd 

fieşticarile acei călări cai şi arme după trebuință, şi acei 

pe Jos, armile trebuincioasă. Şi, pentru gătire lor, s'au ho- 

tărăt că, afară de liafă, să li să de căte 50 lei la un fieşti- 

care buluchaș, 35 lei la un bairactariu călare, 30 lei 
la un nefer călare, 25 lei la un bairactariă pe jos şi 25 
lei la un nefer pe jos. Precum şi pentru liafa lor, după 

hotărăre ce s'au făcut, care sau socotit a fi cu indestulă 

mulțumire, este a li să da într” aceştaș chip: adică pe 

fieştecare lună 30 lei bulucbaş, 20 lei stegariii călare, 15 lei 
stegarii pe jos, 15 lei neferiă călare, 10 lei neferiă pe 
Jos. Asămine şi pentru ismiclicul lor, din vreme ce să] vor 
scrie la stiag şi pănă cănd să vor porni, sai hotărăt să 

s[ă] de căte 30 parale pe zi la un bulucbaş, 15 parale pe 

zi la un stegariu sau neferiu călare şi căte 8 parale pe 

zi la un stegariă sai neferiu pe jos. Iar, după ce să vor 
porni, atăt la drum, căt şi în locul undeaă să miargă, îşi 

vor lua tainul cuviincios, cele după trebuință, şi pentru 
dânşii, şi pentru caii lor. 

Şi aşa, cu chipul acesta, sălindu-te a strănge în căt să 
va pute mai multă somă, vei căuta ca bulucbaşii stia- 
gurilor să fie oameni de credinţă şi cu chizăşie. Şi, cerănd 
trebuinţa, afară de banii hotărăţi pentru gătire los, le vei 

da şi leafa căte pe trii luni sai şi pe patru luni înnainte, 
dănd banii în mănule bulucbaşulor de pe la stiaguri, şi in- 
datorind pe fieşticare bul[ujbaş a răspunde şi pentru banii
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ce vor lua, şi pentru neferii stiagului său, ca să fie nelip- 
siți. Şi, tămplăndu-s[ă] a lipsi din neferi, să răspundă bu- 

lucbaşla] banii ce i să vor da. Şi, fiindcă aciasta este o 
poruncă delicantă (sic), Domnie Mea ti-am ales şi te rănduim 

pe dumneata la această triabă, nu numai ca poronca să ei 

săvărşit după trebuinţă, ce şi ca să fii cu neadormită pri- 

vighere pentru ca nu cumva, lățăndu-să niscaiva scorni- 

turi de vorbi neadivărite, să dei pricină de vre-o tulburare 

lăcuitorilor. Pentru care, neadormit priveghind, vei face 

lăcuitorilor în tot chipul încredinţări că Domnia Me mai 
întăi decăt toate altele părinteşte privighem odihna şi li- 

nişte lor, şi, ii cu totul rămăind în liniştire, nice de cum 
să nu cuteze sau să aibă ace mai mică îngrijire de vre-o 

căt de puţănă supărare pentru străngire acestor ascherlii. 

Căci şi ascherlii aceştie, precum în faptă să vede lucrare, 
au a să strănge din streini, şi numai acei cari de bună 
voe să vor mulțămi. Şi, iarăş, în Ţara-Romăniască fiind 
a s|ă] trimite, aice nu rămăne cel mai mic prepus de vre-o 
îngrijire. Sileşti-te dar ca, cu chipul arătat, privighind şi 

linişlire lăcuitorilor, să poţ strănge încăt să va pute 
mai muliă somă de ascherlii şi, cu căt, în urmare cuviin- 

cioasă, vei pute strănge mai multă somă, cu atăta şi 

slujba dum[ijt[aie] mai mult va fi cunoscută, şi după slujbă 
vei căşliga şi cuprindere din mila Doreniei Mele. Şi, fiind- 

"că asupra aceştii sau rănduit aice pe cinstit şi credincios 
boerii Domnii Mele, dum[nealui) Iordache Balş biv Vel Vis- 
([ierii| i dum[nealui) lordache Mavrocordat Hat[man] și 
dumnealui] Sandu Sturza Hat[man), dum[neajta, atât pen- 
tru banii trebuincioș, căt și pentru toată triaba săvărşirii 
aceştii poronci de la dum[nealojr, vei lua cuviinciosa povă- 

țuire, înştiinţăndu-i totdiauna pentru orice va cere tre- 
buința. Şi, după cum te vor povăţui, vei fi intocma ur- 
mătorii. 1801, Fevl|ruar] 1. 

Credincios boeriul Domniei Mele dum[nealui) loniţ[ă] Bă- 
şotă biv Vel Cămlinar], să s[ă] dei cu sănătate. Dorohoiu. 

(Din documentele cumpărate de la Şaraga, Ia 3 Iulie 1907.)
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II. 

Scrisorile unui pribeag în Rusia din al lui Dimitrie Cantemir. 

Avem dosarul cîtorva pribegi cari şi-au petrecut, în dor şi pă- reri de rău, în dorinţi zădarnice de a vedea iarăși țara lor, cei din urmă ani ai vieţii. Astfel putem vedea în sufletul năcăjit al lui Petru Șchiopul, răzbatem în viața zbuciumată pe care o duc Mo- vileştii în Polonia și ne înduioşăm de sărăcia şi umilința în care se mîntuie Gheorghe Ştefan-Voadă. 
De la fugari adăpostiţi în Rusia navem decit ştiri privitoare la Dimitrie Cantemir, care în multe privinţi era așa de puţin Romîn şi Moldovean şi a cărui fire numai simplă nu era. 
O întîmplare pune Academia în posesiunea scrisorilor pe care le trimete din pribegia sa în Rusia polcovnicul Abăză, unul din tovarăşii de fugă ai lui Cantemir. Vedem pe bietul om silindu-se a-și împăca un creditor, arătînd calda lui dorință de a se întoarce şi isprăvind, după Stîngerea oricărei nădejdi, ca monahul Ilarion din marea lavră a Peşterii, „Pecersca“, Vel Pecersca din Chiev. Abăzeșştii, cu tot numele lor, asemenea cu al vestitului Paşă dunărean Abaza, care a dat Domnia lui Matei Basarab, nu erai de obirşie turcească. Ai noştri adoptaseră. numai acest nume mu- sulman, precum făcură şi cu altele, Hamza; de pildă, prefăcut şi în Amza. 

lie polcovnicul e pomenit în lista de Ja Neculce a pribegilor (p. 332), al şeptelea, ca „Vornic de spre Doamna“. 

Dumneata vere Sandule [Adam]!, te închină de la noi de sănătate, dumisali cumnatii Saftei și dumisale vărului Vasilie, înpreună cu Supănesii dumisali. 
Iaru, pentru bani dumitali ce ţi-sii datori, să n'aibi de grije, că păgubaşi nu vei hi, ce, ori eă de voi trăi cu dzile, în ce chipă oi pute, cu mulțămită îţi voi plăti, ori, înă urma me, ficorii miei; numai castă dată n'am înă putinţe. 

1 Negustor în Iaşi.
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II. 

Iubite frate, vere Sandule, dumitale şi cumnatii cu să- 

nătate mă închină. Pentru noi, vei înțălege qamă înblatu 

în deşertu şi la mare pagubă, că numai c-amu rămași 

călări, iaru, ami avuti mai buni, ca la 400 lei, sau pră- 

pădită totă, şi, denă 2 căruţă căte cu doi cai, acum nu 

mi-a rămasu niciuna: cu cai cu toti sau prăpăditi. 

Aliagă Dumnedzău celue ce ni-ai adusi la atăta! lată că 

şi la datorie ami rămasi cu nedejde lui sinioră Sava!, 

care, cu călăi ami luată de la dumneata şi de la alţii, 500 

de ruble săntă datori, fără &ami dată de la mine; şi toti 

m'au purtată den. dzi în dzi, şi pănă acmu nece ună bani 

nu mi sau mai “ati. Deci te poftescu să-i scrii dumneata 

ună răvaşii, şi să te jelueşti pe mine cumiă că m'ai înda- 

torită cu 500 de ruble, di-ami dati jolnirilori, şi nu voi 

să-ți dau bani, ca doară, vădzăndă jaloba dumitale, şaru 

aduce aminte de Dumnedzăi, că l-ai sălăşiuitu; şi, căn[dă], 

darii, mi-arii da banii, aceste cinci sute de ruble, ce mamu 

indatorită pe cuvăntuli lui! Şi, căndă îi scrie, să-mi faci 

ştire şi mie, să-lu cercu. Frate, mă rogi, frate, pentru 

acestă lucru, că amă rămasă şi eu cumi Dumnedzăi 

crede; şi să fii cu H|ristols. 

A dumitali frate: Ilie Abăză, polcovnică. 

Lubitului miei frate, dumisale Sandului Adamiă, neguţi- 

toriulu, cu sănătate să să dea. 

JI. 

Ai miei înă cinste şi iubite trate, dumneata vere San- 

dule Adamii, şi dumneata, vere Vasilie Adamu, sănătate 

şi toti binele poftescii de la H[ristojs dumilorii voastre, 

depreună cu toți ai dumilorii voastre, 

Pentru noi vrăndi a osteni, veţi şti că alţii toţi de casa 

noastră pănă acum ne aflăm sănătoși, numai soţulă miei 

1 Sava Ragusanul. V. Neculce, pp. 219, 328, 334.
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Safta gumătate de anu iaste acmu la Octovri de căndă 
Sau săvărşită. 

Pentru castă carte tam scrisă la Toaderă Tomiţa şi la 
Toaderă Zosimiă, vă poftescă, care s'a întămpla denti dum- 
neavoastră dentr' amândoi inu Iaşi, să o daţi; care amii 

lăsat-o despecetluită, să o şi vedeţi ce scriă, şi, aşea cumii 
săntă, să le daţi în măna loră. Vă rogi, măcarii că una 

scrie la [Ştefan] Luca Vistlieriulj!, daru le daţi amăndoi toti 
în măna Tomii şi a lui Zosimii, şi ei vorii da la Luca 
Vist|ieriul]. Foarte vă poftescu, fraţilor. 

Frate Sandule, pentru bani ce-ţi săntă datori, nu bănui 

că ti-amu lășatu de smintială, că nu-i deni pricina mea 

smintiala. Ce, ori eă de oi mai hi viu, țoi plăti, ori fe- 
torii miei; numai mai rabdă pănă doari oi pute să-mi 

facă vr'o pace de cătră Măriia Sa Vodă, să vinu şi ei 

în ţară, şi, venindă, precumă a hi, ne-omiă aşădza fră- 

țeşte, cu mulţămită. Şi să fiţi dumneavoastră sănătoși. 
A dumiloră voastre denii streinătate frate: 

1721, Oct[lomvrie] 14. Ilie Abază. 

IV. 

Ali miei cinstitu frate, dumneata vere Sandule Adamu, 

şi la Sfintele Paşti cu bună sănătate. Frăţască scrisoarea 
dumitale deni luna lui Fevruari 10 [1722] ami luati, şi 
de a dumitale bună sănătate mamă bucurati. 

Îmi scrii că pentru căci mi-ei scrisă mai în trecutele 

zili, mi-amu bănuitu; ce, frate, de mi-amă bănuitu, de nu 

mi-ami bănuitu, Dumnedzăă să te iarte, iar pe mine să 

nu mă iarte de ami avutu găndu sai de ami ca să nu-ți 
plătesci, ori ei, pănă oi hi viu, ori, înă urma mea, fe- 

torii miei. Numai totă amă nedejduiti, încă penă trăia 
Dimitraşco-Vodă, c'oi eşi în ţară, că dumneata nu ştii ce feli 

1 Cumnat al lui Neculce. Ca şi Sava Ragusanul, negociator între 
Cantemir şi Ruși; v. Necuicea, pp. 297, 306, 319, 333-4; Isi. lit, rom. 

în veaculal XVIII-lea, ], pp. 122-3. 126-7,240, 242, 399-400; N, Costin, 
pp. 75, 85.— 1 se zicea şi Luculenco, fiind Rutean. El se întorsese 

din pribegie, după ce fusese închis, un timp, la Chiev.
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de traii amii avutu aice; care să dea Dumnedzău aşea să în- 
bogăţască dușmani dumitali cumă amu înbogăţitui eu aice, 

Ce te rogi, frate, mai îndelungă-ţi mănie, doară omă 

pute eşi și noiîn ţară, şi nvoi nivoi, că ami şi ei datorii la 

unii și la alţii şi înu ce felii pe 'nceti oi să li [ieii,] să-ţi 

plătescă, măcaru că eu denu banii ce mi-ei dati n'amu 
măncati nu mai multi ce o capică. 

Nici căndi m'ai înprumutată, ami avută găndă să. te 
amăgesci, ce aşea ni saă tămplati furtuna cu Muscalii, 

de va gudeca Dumnedzău pe cela ce m'aă adusi și pe 
mine pănă la atăta. 

Ce mă rogu, frate, iartă-mă, — că păgubaşi nu vei hi 

oricum și cum, numai de'ice n'ami nici-o putere! 
Îmi scrii că nu țamu dati măcari vr'o moşiie pentru 

bani; dară, de unde țaşu hi datu şi moşie, că vădzu că 
li-ai precupiti Luca Visterniculă şi. cu Suleimani, de 
mi-au rămasă copii izbelişte fără moșii, în Moldova, şi eă 
nevinovati cu nemică. 

Ce cu scrisorili nu ni omii înțălege; numai rogi pe 

Dumnedzăi să iesi în castă vară în ţară, şi atunce m'oi 

închina dumnliltale ca unui frate, şi vei înţălege pricina 
mea şi mai pe largu. Şi fii dumneata sănătosu. Vel Pe- 
cersc[a], Martie 30 [1722]. 

Smeritulu stareță şi dumitali rugătoriu: 

Monahiă, Ilarionă Abază. 

La cinstiti frate dumnealui vărulă Sanduli Adami cu 
bună sănătate să să dea. 

V. 

Iubite frate vere Sandule, dumitale cu sănătate mă în- 

chină. Aflăndu-mă şi eă acmu în Moscu, îmi dede Panaioti 
neguţitoriulu o carte de la dumneata, scrisă denă anulu 

7229 [1721]. Septlemvrie)] 10. 
Pentru banii ce ţi-să datori, care mi-ai plănsu inema 

dacă ami înțălesi de scăpăciune dumitale, şi sănti bucu- 
rosu să-ţi plătescă, numai n'amiu nice o putere acmu, că
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m'au pedepsiti Dumnedzăi: întăi cu focii mi-au arsu casa, nefiindii eu acasă, şi mare pagubă amu avută; acmia de uni ani, mi Sau săvărşită şi soțulă, Dumnedzăă să-lu erte; şi n'ami nici o facere. 
Ami cerșutii voe de la Înpărație să-mi văndi moşie ce amu aice şi să-ți plătescu, şi nu m'aă pozvoliti; ce, frate, mă rogi nu-ți bănui, că, cu vreme, păgubașşi nu te voi lăsa, măcar că eă, &-amu pierdută, n'oi mai întoarce, iară dumneata păgubaşi nu vei hi dispre mine. Vărului Va- silie încă mă închinu de sănătate, şi-lă poftescu să-mi tri- miț[ă] răspunsu; de parte ce mi s'au făcută mie de a un- 

cheşului Ciocărlanu.!, să nu tacă dumnealui mălcomii, că mi să pare că ei săntii cela ce i-amu făcută de l-au prii- miti uncheşulă Ciocărlană, nu altuli, — care ami carte 
frăţine-miei, a lui Ion, de-mi scrie că carte me au dat-o in măna dumisale vărului Vasilie. | 

Bunu-i Dumnedzăi, doarii n'omă muri toți aice, şi cu 
vreme nedejduimu pe Măriia Sa Mihai-Voda 7, să ne facemu 0 aşedzare. şi să venimi în ţară; Şi să fii dumneata să- 
nătosi. 

Denu Mosci, leat 7230 [1722), Aplrilie] 23. 
Fratele dumitali /lie Abază, mă închină cu sănătate tu- turoră,. 

VI. 

Ai miei cinstiţi şi buni fraţi, dumnealui vărului Sandult Adami şi dumnealui vărulă Vasilie Adamă Visterniculă, Dumilorăvoastre de la totă puternicului Dumnedzăă bună 
și fericită sănătate şi totă binele trupescă şi sufletescii de pururea rogi și vă poftesciă, de preună cu toți ai dumi- lori voastre. | 

De veţi îndura şi pentru mine a întreba, pănă acmu 
toti ne aflămiă cu vii aice la mănăstire la Pecersca, în cata călugărilori, cu slăbinea (| sic) bătrănețleloră trăindă. 

' Asupra Vornicului Ciocărlan, v. Mustea, în Letopisifi, III, p. 29. 2 Racoviţă,



410 SCRISORILE UNUI PRIBEAG ÎN RUSIA DIN Al LUI DIM. CANTEMIR 

Tămplăndu-să şi dumisali Lupului Năstasii cale la Iaşi, 

n'amu răbdati ca să nu vă cercu de bună sănătatea, mă- 

car că dumneata, vere Sandule, vei ave pe mine şi bă- 

nată pentru datorie, dară t-oi să facu, că nevoia te duce 

unde nu ţi-i voea. Ce, miluindi Dumnedzău să ne mai 

vedemiu, cu vii, frățeşte ni om aşeadza între noi, cumi a 

vre Dumnedzăă mai bine. 

Că ei dragoste frăţii dumitali nu poci să o uiti, şi, de 

căndă m'ami călugărită, nu sănteţi uitaţi de la molitfa 

mea nici într'o dzi. 

Şi cu atăta acmu; mila lui H|risto]s de pururea cu dum- 

navoastră. Vel Pecersca, Av(gust] 29 [1722]. 

A dumilori voastre smerită rugătorii 

monah Ilarionă Abază. 

Cinstiţi ai miei buni fraţi şi veri, dumnealui Sandulu 

Adamii şi dumnealui Vasilie Adamiu Vistlierniculu), cu 

bună sănătate să să dea. 

VII. 

Cinstite dumneata Sandule Adam, sănătate iţi poftescu 

de la Dumnedzăi. 

O scrisoare denă 24 a lui Septemvri] [1722], ce mi-ei 

trimis, amu luat-o, şi, căte îmi scrii, şi mă blăstămi, şi mă 

măscăreşti ca pe sluga ta, bogdaproste, — mulţămăscu-ţi. 

Adevărată datorii îţi săntu, ce ţi-i voe volnică eşti 

să-mi dzici; ce mai multii nu însămnedzu, fără cătă, căndă 

sa mai întămpla să vie dumnealui Lupului încoace, dă-i 

carte ata de blăstămiă să o aducă aice, să o arătil arhi- 

mandritului miei, ca doarii m'așă pute scoate mai lesne, 

să vinu în ţară, şi, venindu acolo, neputăndi dobăndi cu 

lanţuhuli milostenie pe la creştini, să-ți plătesci, vei face 

ce ţa fi voia cu mine, —că altă putere n'amii, măcar de 

trei lei, necumi mai multi. Că-mi scrii că ami şi nu-ţi 

plătescu; d&-mi Dumnedzăii atăta răi căli că ami şi nu 

voi să-ți plătescii! Că altă credință vădzu că nu mai amu! 

Nică ştii ce năpaste ami trasă in ceşti ani pentru po-
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Jelii danghi!, di-amu plătită maim ultă de opti sute de 
taleri la Bilagorodi, — cătu m'au istovitii şi pe mine şi pe 
copii mici. Acesta bine ami avută ei aice, —că dzici că 
amu şi nu plătescă. Noe[m]v(rie] 21. 

Smeritulă Ilarionă Abază. 

II. 

Acte din Florenţa privitoare la epoca lui Ștefan-cel-Mare. 

Il. 

„Marcho Strozzi in Chio*, către „Filippo Strozzi 
in Firenze“. 

Al nome di Dio, adi XII] di Marzo 1474 [=1475]. 

„.. Quivi si fă pocho fatto et mancho far[ajsi, se questo 
chane del Signor turcho non termina le chose sue, chep- 

pure stiamo chon non pichola gielosia, rispeto alla grande 

armata mette in ordene, chessaranno piii di 600 vele; esse 

non fussi che a questi giorni ă avuto gran rotta dal Va- 

lacho, di piu di XL” uomini, a quest'ora sarebbe fuori, — 
suimasi per Vinegia. [Se plinge că „brichata“ din Chio nu 
cugetă la pericol.] 

[Din Pera, vestea unui atentat săvirşit împotriva Sulta- 
nului, de un trimes al lui Uzun- -Hasan.] 

(Strozziane, prima serie, 324, fo 65-6 Vo.) 

ÎI. 

Același către același; 16 Mai, 1475. 

[De patru luni, nicio afacere. Tot gindul la apărare, 
„rispetto alla intrapresa di questo Signor turcho“.] 

Quello vi si diciessi circha a fatti del! armata del Turcho, 

dove o in che banda sabbi andare, sarebbe acchaxo e 

per immaginazione, massiamo in sullochoro, et di giă 

1 Ruseşte. Dare pentru vite.
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si sono parlite la maggior parte delle challee et ffuste alla 
volta del Mar “Magiore; ma per anchora non sono sboc- 
chate, et tutta volta da Chostantinopoli se ne spaccia 
assai, chessaranno, sechondo che di Pera schrivono, pi 

di 550 vele, ella persona del Signore sino alli 2 di questo 
parti di Chostantinopoli, et cerzha a VIIIJ* miglia dischosto 
se tfermo, et ă chomandato pii chapitani, chon giente assai. 

Ella choxa stă choxi; chi dicie: aspetta per intendere 

la r[ott]a di Viniziani, chi dicie: andră alla volta di Mon- 
chastro et di Chaffa; chi dicie che affacto ad arte di far 

passare l'armata alle chastelle di sopra, perche di quă 

non Si faccia provedimento; e a questo modo se detto et 

immaginato in varii opinioni. La choxa giamai € cchon- 

dotta allochoro, et presto saremo fuori di questo dubbio. 
Et del seguito per ogni pasaggio sarete avisato.... 

(Ibia., fol. 27.) 

II. 

Acelaşi către acelaşi; 8 lunie 1475. 

[Măsuri luate în Chios pentru apărare.] Malla sorte 

addato che per questo anno non tocchi annoj et che sino 
alli XX del passato Parmata parti di Chostantinopoli per 
il Mar Maggiore, vele CCCCs, cchi dice Chafta, et cchi 
Monchastro, et del Signor si dicieva era chon grande es-- 

sercito chavalchato per terra alla volta di Valacchia. Ma 
par che era in Andrinopoli, et anchor non si să bene il 

cierto della persona sua. D'altra parte, schrivono di Pera 
che'] Valac chon grand” oste P'attende, eppotrebbe es- 

sere a la sua destruzione, volendo i christiani 

chom' anno principiato, seguitare, che questo sarebbe 
Yanno che choll' aiuto dell Altissimo si potrebbe aquistare 
vittorie assai.... 

(Fol. 66 Ve.)
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IV. 

Da Rodi, adi 13 di giungno... 

Chopia d'uno capitolo d'una lettera avuta da hodi 
questo di V] di giugno, de di 8 di Maggio. 

[Se vorbeşte de marile pregătiri navale ale Turcilor. Şi 
pe uscat găleşte Sultanul 4.000 de cai şi 7.000 de Ieniceri.) 

(Fol. 58 ter; pe Vo: 1473.) 

V. 

Copia d'una lettera scripta per bambasciador 
di Seio adi 18 luglio in Andrenopoli, 1475; mandata 

a quelli di Scio. 

Yhesus (noi: AWuove di Turchia del anno 14 75; altă scrisoare 
tot nouă: Turco,) 

Di nuovo avemo pocho: el Signiore sta al luogho usato; 
el Bascia, capitano dell armata, hă avuto grandissimo 
danno da Vallachi, cosi di ghalie, come di axappi, se- 
condo si dicie; el proprio intenderete per lettere di Pera e 
Chafta; poi non abiamo avuto altro di nuovo; afermo 
quanto per altro v'6 schripto. EI qual capitano âă dato hor- 
dine delle ghalie, cio& 'armada, vada e che si riducha in 
Gonstantinopoli; del qual luogho alchuni dicon, detta ar- 
mata navicheră per le parte inferiori, e alcuni dicon di no; 
el cierto non si pud intendere. 

VI. | 

Scrisoare rin Pera, 19 Iulie 1475. 

[Turcii ai luat Caffa, Soldaia, Cambalo] e Chalamita e 
la Tana de Gienovesi e de Viniziani, e Coppa, per forma 
che di tutto el Mar Magiore, si pus dire, € fatto signore. 
Chredo al di d'oggi la detta armata sia in Moncastro, el 
qual luogho vă chiedere; emtiendo cierto hotterră a hogni 
modo; che Idio non voglia. Da Chaffa, che ci e capitato 
qui navili 115 in circha, tutti charichi di garzone e ghar- 

11992 Vol. XVI. 8
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zone per el Signiore, delli quali si dicie n'erano presi da 

5.000 ho piu: tutti, e loro beni, cosi mobili, come inmo- 

bili, A fatto scrivere diligientemente, e hă preso la metă 

di tutto, secondo abiamo sentito fin questo di dalli man- 

danti a -bocha. Dalli ciptadini della terra ancora non anno 

condotto qui alchuno; diciesi, li lascieranno in Caffa per 

questo inverno; la qual cosa io non chredo, ma son piu- 

tosto d'opinione che infra pochi giorni tutti sarenno con- 

dotti di quă, con le loro famiglie. 

VII. 

Copia di nuove avute da Andrenopoli per un 

Gienovese, Francesco Chavalorto, partito d' Andreno- 

poli adi XX di luglio a Scio, adi VII] d'agosto [1475]. 

EI quale dicie a bocha, li Ungheri essere uniti con li 

Vallachi con grande exercito, redutti al fiume de Danubio, 

dove aspettano Pexercito del Turcho; el quale Turcho aveva 

deto licienza al suo exercito, per qualche giorno, si dovesse 

allarghare per el paese, per rispetto della peste, con co- 

mandamento expresso che, passato sară un mese, si debiano 

redurre allui come prima, cio€ in Andrenopoli — che li 

Ungheri con li Vallachi doveario passare el fiume per 

venire a trovare el Turcho, ma, perrispettto de gran caldi. 

per li mosconi stavano per lasciar passare qualche giorni, 

pui passare el fiume. Ancora dicie avere inteso che el 

Signor turcho aveva mandato commandamento a Ghalipoli 

che li biscoti che erano fatti in quel logo debbano tenere 

cosi in ordine fino che manda altro commandamento. E 

questa medesima nuova avemo per lettere di Ghalipoli, di 

di XX detto, da merchanti gienovesi stanno in quel luogho. 

1 Începutul scrisorii e: Copia duna lettera di Pera, schritia adi 

XVIIII di laglio, da persona degnia di fede: Avisovi come el 

capitano del armata, dapoi prese Chaffa, hă hottenuto Soldaia 

Zimbalo, etc.
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VIII. 

Copia di nuove avute di Bursia, per lettera de di 
XXĂVIIIJ di luglio, da persona degna di fede [1475]. 

E si dicie qui che el signiore Uxon-Chassan, con lo suo. 
exercito, sie in assedio di Charrassari!, el quale fi suo, e 
ho che debba venire avanti, avisandovi che el figlio di 
questo Signore turcho hogni giorno manda corrieri al padre, 
dandoli notizia di questo. Dal! altra parte, si dicie PUn- 
gheri essere in aiutorio de Vallachi, per modo che el Signor 
turcho non hosa passare la fiumara del Danubio. Questo 
Signor turco hă tenuto continuamente el suo exercito în 
quelle circhunstanzie d'Andrenopoli, ne h€ mai andato 
avanti, come si giudicava. Io stimo abia dubitato passare 
el Danubio, e potrebbe essere che li Vallachi con li Ungheri 
passeranno el fiume contra di questo Turco. Perho che in 
Bursia si dicie come el Signjor turco hă mandato com- 
mandamento, qui e in tutti suoi luoghi si debba fare axappi 
e, holtre, hă fatto fare strida che chi vuole andare in 
campo a cavallo, abia aspri 10 el giorno, e a pie aspri 6. 
Le qual cose mi danno a intendere lui abia qualche dub- 
bio; larmata, per quello sentiamo sin qui, hă ottenuto 
Chaffa, con tutte le circhunstanzie, exciepto el castello di 
Todoro, in Golia. La quale armata si dicie essere ancora 
in quelle parti di Chafta, n€ ancora andata in Moncastro. 
Ma stimiamo. andră, perche si dicie che la debba venire 
in Pera con le famiglie di Chaffa; et stimo voia Scio 
non possiate dubitare per questo anno. 

LX. 

Copia di nuove avute de Folia, adi 9 d' Agosto, 
ricevute adi XI] detto [1475], a Scio. 

Per quanto posso giudichare, questo anno non si pu 
dubitare dell' armata del Turcho, percid che, secondo avemo 
inteso da cierti Giudei, ieri qui giunti, partiti di Constan- 

: Cara-Hisar.
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tinopoli adi primo detto, Parmatta, secondo si dicieva in 

Constantinopoli, era andata in Moncastro, el qual luogho 
haveva hottenuto. Tamen eziam giunto qui ieri el bom- 

bardere di questo luogho, partito della Porta adi primo 

_detto, la qual Porta hă lasciato appresso Adrenopoli una 
giornata, al luogho usato. El quale dicie, non aveva sen- 

tito di tal nuove. Dela qual cosa dubito le dette nuove 

non essere vere, eziam perh6 che [a] Constantinopoli non 

havevano fatto festa di tal presa, comme si suole fare. Dal 

qual bombardiere, secondo hd posutto comprendere per el 

suo parlare scuro, per ch'e stato instrutto da questo su- 

basci, el quale Signor turcho tiene lo exercito suo con 
grande incommodo, perchă che € tal provixionelle parte 
di Valachia; che, se non fusse che io vegho la fortuna 
esserli tanto prospera, spererei d'avere qualche consolazione. 

Alla giornata, di Bursia e di Pera arete nuove piu freschie. 
E a Sciosiă cierto, el Signor turcho fă nuovamente axappi 
per el paese, e quali vanno suso alla via di Ghalipoli, nel 

quale luogho, eziam Andrenopoli, Constantinopoli, Bursia 

e altri luoghi, regnia di peste con gran prociesso. 

[V*:] Carta di nuove di ver Levante. 

(Ibid., fol. 73-3 Vo.) 

A. 

Adi 15 d'aghosto 1475 in Chanal di Constantinopoli. 

(Luarea Cafiei.] 
„„„ Adi 7 e 8 del mese [di giugnio] tutti Valacchi, Pol- 

lani, Rossi, Gorgiani. Zicchi e ogni altra nazione christiana, 

fuora che Latini, furono presi e levate le lor robe, e parte 
venduti per schiavi, parte messi in chatena. . . 

„.„. EL Ssignore si truova nelle chontrade d'Andrinopoli. 
„.„. EL Ssignore fă oste per chontra PUnghero e Valaccho, 
i quali sono venuti a suoi chonfini per trovarsi alle mani 

con lui, e l'armata non € anchora tornata dal Mar Ma- 

giore; era a champo a uno chastello fortissimo della 

Ghottia, che si chiama Todaro, dove si truova el signore
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dela Ghottia, chon 300 Valacchi, e gli â dato 5 battaglie 
hordinate, e non â poxuto ottenere, perche e fortissimo, 
chome t'5 detto, e no vi si puo entrare se non da uno luogho. EI Signore turcho ă mandato a domandare Par- mata che se ne torni e lasci stare ogni chosa, perche â chariche come tă detto! ... 

(Ibid., 302, fol. 1 bis — Vo.) 

XI. 

[Noă:] Copia di lettera di Domenico Giugni da Buda, 
1475. Nuove dell' armata del. Ungheria. 

Copia di nuove avute da Buda [adaus de altă mînă: „per lettera di Domenico Giungni de di 23 di settembre a Giovanni d'Orsano, in Vinegia“.] 
Adi giă el re a hordine pocho manche tt“, e, trâ soldati 

sua propri e baroni e prelati e nobili, co Trasilvani e Siculi 
e Trasalpini, dichono faranno chavali 60* eletti, fanti a 
pie 20”, el forte balestrieri e schoppiettieri, bombardieri 
1.500, che in tutto sono 802. Qui n'e giă il forte de fanti, 
e io li 6 visti bene disposti; tutti li a chavallo sono per 
le ville attorno quelli di Trasilvania, Trasalpini e Sichuli, 
e aspettano el Re. Lă dove anche de venire Stefano Vai-.. _ „Yoda, chon huomini 40 ms, e cosi sono qui suoi horatori. Le ———ăChine di chostui, chosa infinita: bombarde C*XX da spu- 
niare mura, e piă che charreie 60, che traghono bom- 
barde, spingharde, scoppietti, qual 4 et quale 6, alla volta, 
e tale trae XXIIIJ*; scoppietti, buchole, manghani, tra- 
bocchi, ghatti, grilli, ponti, schale grandissima quantită e 
varie maniere di strumenti da trarre fuocho, e lancie per li 
huomini a pie, chon cierto fuocho in cima; amunizioni di 
scoppietti, cierbottane, passato le vanghe, zappe, pali, bec- 
chastrini e altro; chara C-XAXXIJ. BHoltre a questo hă fatto 
XIIII* ghaleoni per vettuvaglie, polvere et portare huo- 

1 Altă copie, pe fol. 35-6 Vo. Titlul e: „Presa e ruberia di Chafta«e 
pe cînd al celeiialte este: „Copia della perdita di Chaffac.
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mini e molte barche, e a Smedro si dice andră. E hoppi- 

nione del r& venire a battaglia. Chredo quello richuseră, 

stimando farlo consumare, perche să, questo non potere 

sopportare tanta spesa. lo s6 qualche cosa, per quello che 

n visto, e stimo chostui vincieră e piglieră il forte di 

quello el Turcho tiene in Europa, quando qualche tempo 

fusse per -mantenere el champo; ma lentrate sue non 

bastano, e di chosti non chredo sia molto provisto. Di che 

mavisate. lo seguird avisarvi di che intenderd e vedro, 

tutto, — piaciendo a Dio. 

[Pe V*:] Nuove avute d'Ungheria. 

(Ibid., fol. 73 bis.) 

XII. 

Ordine per terra del Serenissimo re d'Ungheria 

contra il Turcho [1475-6]. 

Inprimis hă la Maestă del Re 3.000 charri di che si 

fanno i campi, et chon essi principi, prelati, baroni e sub- 

diti suoi. — Item hă XXX bombarde che gittano pietre di 

libre 50 ungharesche, che al peso taliano sono piu che 

100, le quali delle ruote de charri sanza che si ponghino 

in terra gettano, et in oltra altrettante cerbottane, dette 

pixide, grandi et lunghe. — Oltra questo, hă mezi charri per 

numero XXIII], cioe di dua ruote, che di ciaschuno XXI] 

per lato excono XLIII] priete di magnitudine chome usa 

la cerbottana. — Item hă XI] charri, che di ciaschuno get- 

tano 6 bombarde priete di libre 30, latine. — item huo- 

mini darme boemi, moravi e slesite. Hă 6.000 homini 

d'arme, fanti 10.000. Item del regno d'Ungheria hă 10.000 

homini d'arme armati, et fanti chon schudi et balestri 4.000. 

— Item di Transilvana hă XV ]" huomini d'arme, chiamati 

Siculi, che di loro ciaschuno hă iancia et schudo et archi 

manuali, e quali si reputano migliori sagictarii che sieno 

in Levante. Ciaschuno di questi hâ uno chavallo velocis- 

simo. — Item questi Siculi hanno fanti XV J", et ciaschuno
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uno archo manualle, scudo et dardo, che sono optimi sa- 
gictarii. — Item nel prelato ordine sono bombarde octo 
per guastare muri, et similmente machine octo et X bom- 
barde grande, che gettano priete chon fuocho, et anchora 
vi sono altri istrumenti che gettono fuocho, et spingharde 
4.000, et schoppiettieri, ch'egli dicono pixidarii 2.000, cia- 
schuno el suo schioppietto, et maestri 80 di bombarde. 
— Item di Transilvania sono Valachi 2.000, e quali sono 
lodati inanzi a tutti chontra e Turcclii, che sono della here- 
dită di detto Serenissimo Re et che sempre hanno pugnato 
di compagnia et chol suo genitore et chon la Maiestă 
propria. — ltem nobili transilvani di chavallo et pi€ hanno 

910.000, e quali sono consueti pugnare contra Turchi. — 
Item Vaivoda moldaviense hă in questo exercito a cha- 
vallo XLJ” et appie XX”, et certe assai in buona copia 
bombarde. -— Item Vaivoda della Valachia Magiore hâ 
VIIJ” a chavallo et a pie XXX", e quali sempre stettono 
et stanno al presente ne confini de' Turchi, et giă sono 
cento anni che Turchi hanno pugnato contra quella patria, 
n€ per anchora hanno loro vinciuto, ne altro gli divide 
che solo el Danubio. 

XIII. 

Ordine navale del perfato Serenissimo re d'Ungharia 
contra el Turcho [1475-6]. 

Nei armata sono in tutto navi 330, nelle quali sono huo- 
mini, fuor de marinari, 10.000, tră quali sono armigeri chon 
lance 1.700, chon larghi schudi 1.200, el resto balestrieri et 
sagictarii. — Item, tră queste sono XV] navi maxime, al 
chostume de ghalee, che ciaschuna hă XLIII] remi et 300 
huomini armati, et in ciaschuna nave sono 4 bombarde 
grandi, che gettano peso di cento libre, et in ciaschuna 
100 pisside, cio& 100 cerbottane et 200 pisside manuali, 
cio€ scoppietti, et circa ciaschuna bombarda deputati 3 
maestri. — Item, oltra queste 330 nave, sono in Nandoralba, 
cioe Belgrado, XXXIII] nave, che nella lingua loro si chia-
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mano nazade, cio€ in lingua latina celoses et actuarie, 

che ciaschuna hă XVII] remi. et in queste navi, oltra quegli 

che tirono el remo, sono XVII] chon pixide manueli et duo 

maestri di bombarde, et hanno quelle navi le prore longhe, 

cio€ le prua lunge (sic), che in ciaschuna stă una cerbot- 
tana, che in loro lingua si dice sffinize, che getta peso di 
libre XL. — Item, in decta armata sono octo magne bom- 

barde et balestri maggiori, cioe trabuchi, overo machine, 

similmente octo, et bombarde grandi e che gettano in alto: 

queste vulgo si dicono mortani. — ltem in decta armata 

sono bombarde XX magne et di misura d'una tina, che 

getiano priete di libre 150, che portano seco fuocho et 

altri instrumenti da fuocho. — Item, se per adventura to- 

chassi terra, larmata dassi modo che in dua hore si riza 

un chastello chom pali, catene et asse et fossati di tanta mag- 

nitudine, che da terra chuopra tutta armata, dove anchor 

possono entrare 7 in 8* huomine combattenti; nel qual cas- 

tello sono, oltra quelle che sono locate, bombarde 40, sffi- 
nize et drazk et serpentine. Et dalla parte dell aqua con 

chatene et altri instrumenti. Chon queste sedici navi tutta 

armata si chiude, per modo che queste XV] navi sono 

per palvese a tutte T'altre navi. — Item in questa armata 

sono che tirono il remo 2.600. — ltem sono pixide, spin- 

gharde 2.900 et pixidarii chon pisside manuali 11.000. — 

Item seguono la Maiestă del Re nella ripa di Danubio 

huomini d'arme del regno di Rascia et di Servia 5.000, 

sopra chavalli velocissimi et electissimi, e quelli, quando 

fussi bisogno, possino fare preda et incendio, et che in uno 

giorno possino avere X miglia unghere, et, la nocte se- 

guente, ritornare, che, tră di et nocte, sono 100 miglia 

taliane. 

Ordine dello esserticito (sic) terrestre e navale delia 
Maiestă del he d'Ungaria contro al Turcho, anno 

1475, d'ottobre e novembre. 

(Ibid., 302, fol. 37-8 Vo.)
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XIV. 

Alamanno Rinuccino. Rome. 
Pi Sono stati qui quelli due ambasciadori di Stephano Vai- 

voda, di che scrivesti essere a Vinegia, et habiamo facto loro carece et honore secondo la consuetudine della citta nostra. Hannoci richiesto di favore costi, perche dicono quello signore dubitare delle force di Turchi, se non & 
aiutato. 

Habiamo risposto loro che giusta nostro posse gli favo- riremo et faremo loro ogni honore. Et che scriveremo a te, secondo la loro richiesta. Dunche, quando saranno costi e harai questa lettera, la quale loro arrecheranno, gli ve- drai volentieri et farai loro ogni amorevole acoglienca et offerirai il favore che in nome nostro potessi dare loro in 
ogni cosa che tentassino; et cosi in facto farai in tucte le 
cose che sieno in loro honore et favore!, dove la cittă non si habbi a obligare a spesa. Vale, die X martii 1475. 

(Signoria, Leg. e cominiss., 18, fol. 164 Vo: Makuscev, Monu- menta historica Slavorum meridionalium, Varşovia, 1874, p. 534.) 

XV. 

„Matteo Federighi* către „Actoviano de Cieseri 
Pettrucei in Firenze“; „23 di giunio 1476, in Rodie. L. a , 

-. Di Ghostantinopolli abiano chome li Ungheri e Ve- lachi fano dano al Turcho e parte l'€ chagione lui non € esito per mare; che Dio lo schonfonda lo chane.... 
(Strozziane, prima serie, 3%9, tol. 53 Vo.) ” 

S 

1 Cf. Chilia şi Cetatea- Albă, p. 146.
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XVI. 

Lettera di Francesco di Carlo Carducci 

a Lorenzo Strozzi, di negozio della Scandia, nomina 

Agnolo Serraglio, Lorenzo Carducci; nel 1478. Turco. 

Al nome di Dio, adi 11] d'ottobre 1478. 

Avisandovi, Lorenzo, che questo Piero [di Stefano] aveva 

mandato robbe pil tempo fă, preso a due anni, in Pera 

per Unsino Annatenpo, e quello giovame barat a pepi, €, 

pepi quivi volendogli per terra chondure, non potte, per 

lla legie che fece alora il 'Turcho, e, chome disperase, se 

he ando a Mochastro cho detto peppe, per modo € stato 

asai tenpo, ed â fato due viaggi a Mochastro, et avanzato 

pi di duamilya ducati, ed € tre di che quivi si & chon- 

dotto, chon pezzi 3.000 di cuoio di Monchastro e chon una 

navelta tutto sua, per modo che questo Piero € tutto allegro; 

e fră 15 di viene lui a Trani cholle dette cuoia, e dice fară, 

voi arette vostro debito... Quanto mi dite di Charlo, io 

inttesso, e chosi io di quă gli 6 scrito, e da lui non 5 mai 

avuto lettere, se beue 6 d'altri chome egli ă mandato el 

Chavaccio a Mochastro, piă fă, e un altro giovane; di poi 

che usiră, vi soddire, vi fară mala fine .... 

Francesco di Bartolomeo Barducei 

di Raugia. 

(Pe V::) Spettabili viro Lorenzo Strozzi. In Napoli; 

proprio. + 1478. — Da Raugia. Adi 13 dottobre, de di 3 

detto, per R[augia]. 

(Ibid., tol. 54.) 
XVII. 

Advisi ne dă Antonio de Corsellis de Trano alla 

Maiestă del Bă, delle chose di Turchia, da Leccio, 

adi XXIII] di maggio 1485. 

Dice essersi conferito personalmente in Andrinopoli, dove 

il Gran-Turcho faceva residentia, et che per questo anno 

non armava. Item referisce come il Tartaro Picciolo raco-
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mandato del Gran-Turcho et che finalmente il Tartaro 
Grande lo hă rocto et che € ito alle volte di Capha et 
quello tiene assediato, et il Turcho si prepara di levare 
ditta obsidione, et in questo nuovo aparato del Turcho si 
sinta (sic) per molti che lui si volteră a Scio et per il 
castel di Sanpiero in Rodi. 

Item che lo inbasciadore del Turcho, che era dal re 
dUngheria per fare la pace col detto re, se ne € partito, 
re infata, per la presa che hâ facto detto Gran-Turcho di 
Moncastro, terra di detto re, 

Item che lo Tartaro Grande si € unito col re di Rossia 
et lo Carabodan; quod valde displicet Turcho. 

Item che il re di Granata, essendo assediato dal re di 
Castilia, dubitando di perdere quello regno, hă mandato 
due imbasciatori al Gran-Turcho a ofterirgli quello regno 
et essere.soi vaxalli, se vuole levare detta obsidione aut 
molestare îl re di Napoli, cognato di detto re di Castiglia, 
et che propter distantiam locorum il Turcho non hă ac- 
ceplato il partito. 

Item che il Gran-Turcho dava 200 aspri il mese per 
cavallo a chi voleva chavalchare in Albania contra al 
Tartaro (sie/). 

[Pe V*:] Li aduisi di Turchia. 
(Ibid., tol. 72) 

IV. 

Nouă antimise din bisericile romănești. 

Într'un alt volum din această culegere (XIII) am dat an: 
timisele din Țara-Romănească, din Moldova ŞI Ardeal pe 
care le aflasem pănă atunci. 
Am adaus apoi în vol. I] al „Inscripţiilor din biscricile 

Romăniei“, care e şi vol. XV din aceste „Studii şi docu- 
mente“, la capitolul ce priveşte Mitropolia din Iaşi, unele 
antimise moldoveneşti mai nouă. 

Aici comunic altele din principatul muntean şi din Ar- 
deal, unele din ele foarte vechi,
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Il. 

In n! 13 din anul V al revistei bisericeşti „Cuvîntul 

Adevărului“ de la Rimnic, ca şi, mai pe urmă, în „Isto- 

ricul eparhiei Rimnicului“, p. 221, P. S. S. părintele epis- 

cop Atanasie a publicat facsimilele unei bucăţi de mătasă 

veche, pe care e cusută cu fir o cruce sprijinită pe două 

picioare, cu cite două trepte, și avind ea însăşi două ra- 

muri drepte şi una pusă pieziş. De o parte şi de alta a 

crucii se citesc, în frumoase caractere, aceste rînduri slavone: 

wr npkoeweare murponoanr KHp$ Ionrogie. 

Iw diaree Boegoaa n rxaa Eero Gaena. 

Gin ananmne cwr&opui ăSnan Aparoanp H Htema. 

Eu akr p3PMA. 

Adecă: 

De la preaosfinţitul Mitropolit chir Grigorie. 
[Fiind Domni] lo Mateiu Voevod şi Doamna lui, Elena, 

Acest antimis l-a făcut dumnealui Dragomir şi [soţia 

sa] Neacşa, în anul 7144 [1635—6]. 
Acest Dragomir nu poate fi! Dragomir Vornicul, care 

joacă un aşa de mare rol în Domnia lui Matei Basarab; 

soţia aceluia, — care soţie trăi mai mult decit el, măritin- 

du-se în a doua căsătorie cu Stroe Leurdeanu ? —, se chema, 

nu Neacșa, ci Ilinca. Sar putea însă ca Neacşa să fi fost 

soția dintii a Vornicului, care sar identifica atunci cu 

„făcătorul“ antimisului. 

Li. 

Forma antimisului de la 1635—6 nu e de sigur cea obiş- 

nuită. Aceasta din urmă însă, cu înfăţişarea coboririi în 

mormint şi cu chipurile evangheliștilor în cele patru col- 

țuri, nu era uşoară de făcut întrun timp cind lipsiat 

meşteri pentru zugrăveală pe pinză sau pe mătasă. 

1 V. Istoricul eparhiei Rimnicului, 1. c. 
2 Vol. V, pp. 548—50.



NOUĂ ANTIMISE DIN BISERICILE ROMĂNEȘTI 125 

Alcătuitorul antimisului analisat mai sus a înlocuit toate 
chipurile printr'o cruce; un altul, mai noă cu vre-o cinzeci 
de ani decit dinsul, a făcut, pe o bucată de pînză obiş- 
nuită, o cruce împodobită cu patru raze, scriind, de-asupra şi de amindouă părţile ei, literele iri [= isus Nazarineanul Împăratul — nași -— [al Iudeilor] exe, nuna [4 = învinge], 
Mp. 46, ra. 

În locul evangheliştilor se scrii numai numele lor; ms., Mp. ASK, iu, în cele patru unghiuri ale inscripţiei slavone ce urmează: | 
f pSKSnoacHen noii Kana wr npkotinare apunckon Eag- 

ASâM pHMHHucnKIH Ri Ann wi SIu'Tonite BOHROA, 3eMau vrpe- BaâkckoH, Rak|'T] z3pn. ue cpen îlane. 
Adecă: 
„Sa hirotonisit popa Cinda, de către preaosfinţitul archi- 

episcop Varlaam de Rimnic, în zilele lui Ion Antonie Voevod, al Țerii-Romăneşti, la anul 7180 [1671.2). — 
A scris preutul Manu.“ 
Cinda era din Ardeal, de unde a şi fost adus antimisul şi expus la Exposiţia jubilară din Bucureşti. 
Antimisul represintă, cum se vede, un tip special. După cel hărăzit unei biserici din partea unui boier, care în- seamnă pe el numele arhiereului, dar şi al Domnului, al Doamnei, al său şi al jupănesei sale, fără a mai adăuga alt ceva decit anul, iată altul care cuprinde în sine actul de hirotonie însuşi. Se ştie că odată cu hirotonia şi numirea 

ia o parohie nouă se capăta şi antimisul, 
Varlaam, egumenul de la Glavacioc, a fost numit episcop de Rimnic tocmai pe această vreme, 

III. 

La aceiaşi Exposiţie jubilară s'a expus un antimis al Mitropoliei bucureştene, de pe vremea Mitropolitului Şte- 
fan, 17242, 

1 V. Istoricul eparhiei Pimnicului, p. 53. | ? V. Isi. literaturii romine in secolui al XVIII-lea, |, p. 543
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Se ştie că cel dintăii Mitropolit care şi-a tipărit an- 

timisul, cu înfăţişarea Înmormintării Domnului, a fost 

Teodosie!. Am văzut că Varlaam întrebuința ca episcop 

de Rimnic un antimis manuscript. 

A doua formă de antimis cunoscută e a lui Mitrofan, 

care nu schimbă nimic din tipicul fixat de înaintaşul său ?. 

Antimisul lui Ştefan, care vine acum, ca al treilea, are 

această inscripţie: 

„Acestă d[ujmn[ejzeescu jertvennic, pre carele se săvir- 

şaşte d[ujmn[e]zeiasca cea făr de singe şi sf[ijnţita slujbă, 

sau blagoslovită şi sau sfințită cu mîna preaosfinţitului 

Mitropolită alu Ungrovlahiei chiră Stefani; let 17214“. 

IV. 

Al patrulea antimis metropolitan din Bucureşti se deo- 

sebeşte de cel d'intiiă numai printr'aceia că numele Mitro- 

politului e „chiri Neofit“ 3. L-am reprodus în vol. XII, 

p. 299, n* a. 

V. 

A] cincilea e de la Mitropolitul Grigorie din 1773. 

„Sai blagoslovitii şi s'au sfinţitu cu mina preaosfinţitului 

Mitropolită ali Ungrovlahiei chiri Grigorie, leat 1773. 

Şi acestea fac parte din aceiași colecţie expusă în Bu- 

cureşti la 1906. 

VI. 

Cel dintăiu antimis tipărit de la Rimnic trebuie să fie 

al lui Antim. El sa pierdut însă ca şi al marelui cărturar 

Damaschin. Aşa încît n'avem niciun alt antimis pănă la 

al lui Inochentie, pe care P. S. S. episcopul de Rimaic 

l-a reprodus în facsimile, în lucrarea sa citată. 

1 V. vol. XII, p. 29%, ne 4. 

2 V. Inscripţii din bisericile României, |, p. 288, la n“ 702. Unul 

de la Antim, 1692, în Birlea, Inscripţii maramurăşene (face parte 

din această colecţie). 

3 V., Ist. dit. rom. în sec. al XVIl-lea, |, pp. 514—5.
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Reprodusă cu ortografia timpului, însemnarea de pe 
dînsul are acest cuprins: 

„Acestii dumnezeesci antimisii, pre carele să săvirşaşte 
dumnezăiasca cea fără de singe sfinţita taină s'au sfinţită 
cu darulu de viiață făcătoriului Duhti Şi s'au blagoslovitu 
prin mîna iubitoriului de Dumnezeu episcopului Rămni- 
cului chir Inochentie; 723 [cu cifre] !.« 

VII. 

Antimisul lui Climent, urmaşul lui Inochentie, e dat în 
tacsimile de P. S. S. episcopul de Rimnic, după un exem- 
plar din 7254 | 1755 —6]. Eu dădusem lectura inscripţiei de pe 
dinsul după un alt exemplar anterior, de la 7253 (1744—35). 
Trebuie să se observe că în amindouă se înlătură formu- 
larul rimnicean deosebit, aşa cum l-am întîlnit supt Ino- 
chentie, şi s'a pus acela al Mitropoliei. El e şi cu mult 
mai împodobit decit cel de pînă atunci. 

VIII. 

P. S. S. episcopul de Rimnic dă şi facsimilele unui an- 
timis de la Chesarie, 72 — (de fapt, 1773—80). 

De la urmaşul acestuia, în sfîrşit, Filaret, avem, pe lingă 
antimisul din 1781, şi altul din 17862. 

Un exemplar a figurat în Exposiţia jubilară de la 1906. 
După „cu bl[aJgosloveniia Preaosfinţitului părintelui chiriu 
chiră Filaretă episcopul Rimnicului“, anul 1786 e adaus 
cu mina. O formă din 1785, în vol. XII, p. 391, no xx 

În acelaşi „Istoric al episcopiei de Rimnic“ se dai şi 
antimisele episcopilor Nectarie şi Galaction. 

1 V. Istoricul eparhiei Rimnicului, p. 941. 
* V, ibid. /p. 216. 
3 Ibid.
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V. | 

Unele scrisori, particulare și de altă natură, cu conținut istoric. 

— Din Biblioteca Academiei Romine. — 

]. 

Prădăciuni săvîrşite în dauna mănăstirilor moldoveneşti din Bu- 

covina nu erati rare în veacul al XVII-lea. Dovadă scrisorile pe 

care le-am tipărit în „Documentele Bistriţei“. Şi după anexarea 

Ţinuturilor bucovinene la Austria se întîlnesc unele casuri de nă- 

vălire a hoţilor de peste hotar în lăcaşurile de ctitorie ale vechilor 

Domni: astfel în archiva metropolitană din Cernăuţi se păstrează 

foarte plastica descriere a unui asemenea atac îndreptat asupra 

Putnei. 

De obiceiă elementele prădalnice veniaii din Ardeal saii Mara- 

murăş. Se întîmpla însă, mai ales după deschiderea luptelor turco- 

polone, ca năvălitorii să sosească și din Pocuția altui Craii. De un 

astfel de profanator, împotriva căruia se plingeai „Vlădică şi egu- 

meni“, vorbeşte următorul document, din a doua jumătate a veacu- 

lui al XVII-lea, păstrat, din nenorocire, numai într'o stare foarte 

rea, lipit fiind împreună cu un alt act, fără însemnătate. 

Eu Tra . . . ilaveţehi daă ştire cu acastă scrisoare a 

mea de rindulă lui Lazorii Popovi[ci] de Jalova a Prin... 

de cata Pohribeaniloră ce ai... şi ce de ţara leşască de... 

pre mine tălhuiti numai... la mine vlădici şi egumeni 

cu rugăminte... se vor... oprî.. . deci Lozor deaci . .. vlădici 

la mine, el ai şi...ilori leşeşte... [tă]lhuiască că Lazor, 

îmbla cu nuşi la... călugărești, că eri: ştim calea Şi cari 

oameni bogaţi sintu acolo; deci pentr” aceaia ati venită 

elu şi cu ace oprîș leşeşti; deci ai arătatii unde-si eu, 

iară elă cu cata sa au întu (sic) la văru-săi, la Nechiforu, 

că-i era casa aprope de casa mea; deci miauti (sic) gru- 

modzi pînă la giltană, şi m'ai &nghiati îni peptu, dară 

vinătii pre totu trupul; şi pre uni omu l-ai ucisi... 

i-ati... trupulă, ai luatii 30 cai şi vi... leşăşti. Deci Go- 

linschi boiari... mi-ai scosi 4 cai şi zi... patru cai şi trei 

vi[te)... piru, dară de altă, tau... ai periti. De atasta 

dati ştire ce pagubă mi ai făcuti aceli vrăjmaşu Lazori 

Popovi€. — 51/wn.
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I. 
"+ Marele Mitropolit al Moldovei Varlaam, tălmăcitor şi tipăritor de cărţi romăneşti, avea moşii părintești în părţile Putnei. Voiă să capete însă şi o moară, pentru nevoile sale şi ale călugărilor săi, nu departe de reşedinţa metropolitană, şi pentru aceasta el face următoarea învoială cu boierul Dimitrie Buhuș, soţul acelei Dafine, care a fost apoi Doamna lui Istratie-Vodă Dabija: 

Smearenii Varlaamiă. arhiepis[colpu i Mitropolită Suzavs- 
chii, scriu şi mărturisescu cu acesti zapisu ală miei cumu 
m'amii rugati dumisale lui Dumitraşco Buhuşi c-ai fostu 
Vistearnici, să-mi afle unu locă de moară aicea a Iaşi pre 
loculii celă domnesc, căci că ne-aă fostii nevoe, că namă 
avuti nici arătură, nici moară, ce totii ne-au fostii a căra 
cu saculu de la Sucav(a], căndu amu fostă la dvorbă, şi, 
căndu ne-au și măcji]natu căte ceva, încă amă dată năimu 
ca țăranii. Dumnealui aă cercată, după rugămentea noastră, 
şi aiurea n'aii putută afla, fără de ună loci în gărla Jijiei, 
în gura Covasnei, unde au fostă ezită dumnealui mainte 
să-şi facă şie mori. Dup! acleia] dumnealui au lăsatii acela 
locă şau făcutii mori mai &osă de-acela loci, iară iazulă 
toti ai fostii stăndu bine, ucela tati fostă ezitii dumnea- 
lui. Însă mi-ati spusă dumnealui că mai multă de doai mori 
nu vorit putea înbla, că vine înnecături dinu gosu, de la 
morile dumisale, șai spusă şi Mărie Sale lui Vasilie Voe- 
vodu așea, şi Măriia Sa mi-au dată şi loculă. Pentr ac|eia] 
ea ami făcutii dumisale Vistearnicului Buhuşi acestă za- 
pisi, ca, de voiă vrea ei în viaţa mea, pănă voii hi în 
Scauniă, să facă şi altă moară, fără de ciale doai ce s'au 
socotiti că voru înbla, sau, să aibă dumnealui vro găl- 
cavă pentr' a&[eia], ori dumnealui ori fiii dumisale, ori hie- 
cine va hi diină ruda dumisale, de va ținea aceale mori a 
dumisale, cade să n'aibu voe nici leage. Pentr' at[eia] nici 
altă Mitropolit ce va hi pre urma noastră, şi va vrea să 
mai adaogă acolea, să mai facă vr'o moară, fără de-aciale 
doai, aşijdere să n'aibă voe, nici leage, nici la unu gudeţi. 
ȘI într” a&asta tocmală au fosti fraţii noştri episc[ojpii de 
țară, anume Dosithei eplilscțolpulii _de Romani şi Anasta- 

1199. Vol. XVI. 
9
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sie eplilsc[o]puli de Radouţi şi Gheorghie epli]sclo]puli de 

Huşi şi dumnealui Savinii &-ai fostii Vornicu-Mare ŞI 

Gligoraşco Marele-Spătari şi Toma Marele-Stolnici şi 

Ghiorghie Roşca &-aii fosti Vistearnicii. Acela iazi ce mai 

susti scrie, l-aă dată dumnealui Buhuşi Vist[earnică], cu iază 

gata, şi cu mori gata, sventei Mitropolii, că s'aibă dumnea- 

lui pamente la anuli, şi să să pomenească dumnealui şi 

gupăneasa dumisale şi părinţii dumisale la svăntulu Jră- 

tavnici cu ctitorii cei mai denainte. Pentr'afleia], cine să 

va ispiti să strice atasta tocmală t-amu tocmiti eă cu 

dumneasa, veri diin Mitropoliţi, veri diîn dechii, acela să hie 

procleati şi anaftema; amini. Şi, mai spre mare credinţă, 

ne-ami pusă şi peceţile şi iscăliturile, să să ştie. —145/uxxxr- 

III. 

Următoarea foaie de zestre boierească e în legătură cu juvaie- 

rele Anastasiei. fiica Dafinei şi soţia lui -Duca- Vodă: 

Mărgăritare și dintraltele ce sai datu pre mâna Gră- 

bini. 
1 gherdană de mărgăritari, mare, cu 7 ughi de auriu. 

1 gherdană de mărgăritari mai mănuntu, cu curelea. 

8 şiraguri de mărgăritari mare. 

1 gherdană de mărgăritari cu 10 mărgelea de auri, înu 

trei aţe sucite. , 

14 şarăguri de mărgăritari, €-au fostu luatu mai de multu, 

căndu sai dusă la laşi. 

1 inelă de aură bătută micşorii, tii. 

1 Tanţuhu de aurii dină 60 ughi, tijă. 

Argintu $ altea lucruri ce sai datu la treaba cucoani 

Grăbini. 
222 dramu, 11 linguri, ce sai dati totu întru locă, la 

linguri să facă. 

224 drami, 2 coboace şi o părechie de brățări inbletitea 

Sau datu la lingurari. 

1 băhari cu codiţă tiju, 1 taleri tiju. 

Acestia s'au datu toate la Măriia Sa Doamna, de ai
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făcutu 24 linguri, amănduroră cucoanealorii, căte 12 lin- 
guri unie, şă cătea o teacă de argintu. — 263/1xxrx, 

IV. 
De la Gavriliţă Costachi, unul dintre cei mai puternici boieri din a doua jumătate a veacului al XVII-lea, sprijinitor de Domni şi uneltitor împotriva lor, avem aceste rînduri, către fiul săă Va- sile, cu privire la o nuntă: 

Iubite fiiulu mei Vasilache, sănătate pofiescu de la mi- 
lostivulii Dumnedzău. Şi acea bucurie a lui Pavălu să tri- 
miţ[ă] milostivulă Dumnedzăi, să fie de bine ŞI de sănătate, 
Noi, de aicea, a veni n'avemu cumii, că nu ne lasă vreamea, 
și Vasulcăi încă i-i canu răi la obraziă; ce n'a putea veni 
să fie la cununie. Ce să-l cununi tu, cu Catrina, amăndoi, 
Şi iată că ami trimisă doi postave, Şi-i dau şi partea lui 
de la Cozmeşti, carea-i la mine zălogi de atăta vreame, Şi 
i-0i da şi ună copilu de Țiganu şi o copilă de Țigani. 
Acestea să-i dai la cununie, Şi să “fiți toți sănătoși. 

Gavrilă, Costachi Vornică. 
La iubiti fiiulă mei Vasilache, cu sănătate să să dea. 
Pecete mică, roşie. — 57/x. pe 

Di 
V. 

Întîmplarea scoate înnainte şi o scrisoare a altui Gavril Costachi, nepotui de fiii, tocmai prin Vasile din răvașul precedent, cu ace- 
laşi nume, al marelui boier „josean“, din părţile Tutovei. Ea 
se îndreaptă, ca o mărturie cerută, către Domn, şi tonul de fami- 
liaritate ce domneşte într'însa nu e lipsit de interes. Cu atît mai 
mult, cu cît Domnul nu e Mibai Racoviţă, fost şi el unul din frun taşii Ţerii-de-jos, ci mindru! Țarigrădean Grigore Ghica, în cea 
d'intăii a lui Domnie moldovenească. 

Gavril Costachi fusese unul dintre aceia, cari, înţeleşi cu Ior- 
dachi al lui Lupu Costachi Stolnicul, voiaă să fugă la Tatari, pri- mejduind Domnia lui Ghica!. Uneltitorul de căpetenie a şi fost tăiat, 
iar complicii lui scăpară numai cu „ferecareai şi ţinerea în tem- 
niţă 2. 

1 V. Neculce, p. 369: „Iară boierii la carii scria, erai anume: 
Constantin Costachi Hatman şi frate-săă, Gavril Vel Păharnică, 

2 Jbid.
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Gavril scăpase însă de orice urgie domnească, oploşindu-se 

la Tatari, cărora li se făgăduise Basarabia întreagă, „ţara din Prut 

încolo“. Hanul, bine plătit, se învoi însă a-l da lui Vodă. „Ce 

Grigorie-Vodă l-au iertat“, spune, moralisînd bătrîneşte, Neculce, 

„Şi nu i-aă făcut niciun răă, nici Sai uitat la ocările ce-i făcuse 

şi la ponturile ce-i scrisese Gavril“!. 

Mustafâ-Paşa, de care se vorbeşte aici, nu pare să fie acela care 

în 1729 comandă încă la Hotin 2. 

Milostive şi luminate Doamne, să fii Măria Ta sănătosi. 

Luminata carte Măriei Tale cuni călăraşă denii Coţi- 

mani mi-aă veniti, întru care îmi scrii Măria Ta pentru 

calul care l-ami fosti dată noi Agăi, şi dumnialui l-ai 

fosti datii unui copilii din casă, şi de la acelui copilu dină 

casă s'au apucatiu acesti călăraşi, dzicăndi că săntă bu- 

catele lui. Care acumă Măria Ta l-au trimisi la mine cu 

calulii ca să să încredinţedză acesti lucru. Ce vei şti, Măriia 

Ta, că, după tau veniti acii, şi copii l-a cunoscutii cumu 

că calul acelă de la mine, şi eă, Măria Ta, lamă cu- 

noscută, şi-lu eă asupra sufletului mieu că este acela, şi, 

osebiti de acasta, i-amă dzisă, Măria Ta, şi atasta, de 

nu să încredințază cu noi sait cu oaminii noştri, să 

margă şi pănă la căşla musaipului, unde este omulă 

acelă cv calulă, şi de acolo sa încredința şi mai bine. 

Care elu, Măria Ta, nau vruti să mai margă pe a- 

colo, cunoscăndii şi elu că şaui prepusi rău, Şi iaste, 

precumu ami şi mai scristi Mării Tale, acestă calu este 

la mine dini dzilelea Mării Sale lui Neculaiii-Vodă, este 

la mine, şi elii dzice, Măria Ta, că i-ai periti calulu la 

mazilie lui Mustafa-Paşii; ce acii este cunoscutii, Măriia 

Ta, că să apucă răi. Ce dzici dzău, Măria Ta, de l-aşă 

fi ştiut cătă de puţină cu pricină, nu pentru acesta, care 

nu face 10 lei, ce pentru alt lucru mai mare nu m'ași fi 

apucati la Măriia Ta. Acasta facu ştire Măriei Tale; se 

fie Măriia Ta sănătosi. Mai 24- 

Robulu Mării Tale 

Gavrilă Costachi Velă Stol/nică]. 

1 Idid. Cf. şi Chilia şi Celafea-Albă, p. 249. 

2 Chilia şi Cetatea- Albă, p. 248.
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La prea-înnălțatu şi luminată Domnulă nostru Io Gri- 
gorii Ghica-Vodă, cu multă sănătate şi bucurii să să de 
Mării Sale. Dum. 

[Sus:] Carte de la dum[nealui| Banulă Gavriliu la prea- 
luminată şi înnălțată Domnulă nostru Io Mihai Racoviţă 
Voevodi. 

|Jos:] Carte de la cumnatulă Gavrilă penl|tru) calu de 
la Cernăuţi. 

[Pecete brună ; ruptă.] 

VI. 

Cel ce scrie răvașul următor, bogat în ştiri istorice, e fratele 
lui Constantin şi al lui Gavril Costachi, Toader, care era Stolnicul 
lui Grigore Ghica în Domnia d'intăiii a acestuia. 

E vorba, în rîndurile ce urmează, de răscoala din 1729 a Sul- 
tanului-Calga, Aadil-Ghirai, care voiă să capete din nou situaţia 
de Han fratelui săă, mazilul Caplan. Vel Uşerul care se vede 
amestecat în aceste afaceri tătăreşti, nu e altul decit cronicarul 
Amira 2. 

Cinstite frate cumnate Comis[e], cu bună diminiaţa mă . 
închină dumitali: c[i)n(stita] frățască scrisoare dumitali amii | 
luată pentru acastă spaimă de Tătari, şi pre aici au fost ŞI 
este, ci, pentru Sultanului, vei şti dumniata că pricina iutra- 
cesta chipă ai fostu: acestă Sultan au fostii Calga, şi, ne- 
învoindu-să cu Hanulă precumiă ai scrisă Hanului la Poartă 
şi au venită să-li maziliască. Dari elă n'aă înblată după 
acie, ci sau rădicati denu Crămi cu 7 şirini şi cu 12 
mărzaci, cu oardele lori, şi ai venită la Bugacu, şi ai 
trimisi la mărzaci; ce mai mulți au mersu de sai închi- 
nati lui, iară 2, 3 mărzaci au trecuti peste Dunăre, pre 
carii bucatele lori li-aă dată înă pradă, muerile, copii în 
robie şi de aici dinu Bugacu, au trimisă harzu la Poartă 
de Ja toți mărzagii precumu îlă pohtescu pre dănsulu, să 
li fie Hani, şi cu aceli harzu au mărsu 2 mărzaci ŞI 2 şi- 
rină, iară elu s'au porniti asupra lui Giamani Sahaidacu 
cu vr'o 12.000 de oaste, de nu s'a închina, să-i prade, şi de 

1 Neculce, p. 369. Cf. şi vol. VI, pp. 646-7. 
2 Chilia şi Cetatea- Albă, 247 şi urm.
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acolo să margă asupra Hanului; ci de l-oru da Hană pe 

acesta, poate s'orii potoli toate, iară de nu, este cu grijă. 

Aceste mi li-au spusi ună copilu dină casă, care l-ai tri- 

misi Vodă la Ilagasi cu cărţi, şi Ilagasi este acesta a Sul- 
tanului, iară pe celu vechiu, care era pusi de Hanulă, l-au 

dată afară. Mărie Sa Vodă încă au triimisu pe Velu Uşeria 
de este lăngă Sultanul şi acumu sau mai potolită şi 

spaima; darui s'au fosti speriet şi margine pre rău, căti 

au fosti stăndă cu toţi încărcaţi. Eă încă ami trimisi uni 

fiori pănă la frate-mieă Vasili, c'au treculii şi elii acasă, 
ci ast|ăJdzi poate a nins; “a mai fi, oi scrie dumitale). Gre- 
cenii şi alte sate de peste Prutu s'a închinati toate la Sul- 
tanulu. Dumneata, cătă poţi, toti îi mai inblăndzeaşte pe 

oameni, precumil şi eu aici, pănă omu mai vede cumi este 

cu acesti... (rupt). 

Rămăiu plecatu fratele dumitali 
Toader Cst. 

Paraschivei mă închină cu multă sănătate; Marii sărutu 

mănuli dumiloriivoastre; de la Gălaţi dacă ţa veni, mă 

rogi să-mi -scrii. 
Cinstitu fratelui miei dumnialui Costantinii bivă Velu 

Comisă, cu multă s[ăjnătate să să dea. 
_Pecete neagră cu lei şi barză; de-asupra: Todor Costachi. — 

160/Lxxxv. 

VII. 

Scrisoarea următoare, care pomeneşte pe Dinu Balş, Vistier al 

doilea sau al treilea supt loan-Vodă Callimachi, Tă17391, poartă 

iscălitura lui loan Cantacuzino Deleanu, care a fost, în aceiaşi 

Domnie, Vistierul-cel-Mare?. 
De oare ce Cantacuzino poartă însă numai titlul de Păharnic, ea 

trebuie aşezată cu cîtva timp înnainte. 

De fapt, Ioniţă Cantacuzino, zis Canta, capătă caftanul de Mare- 
Păharnic la începutul Domniei lui Scarlat-Vodă Ghica, în Mart 1757. 

1 V, Doc. Callimachi, |, p. 569, n? 6. 

2 Cf, ibid., IL, pp. 673-4. 
3 Jenachi Kogălniceanu, p. 232.
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Cinstite dumitale) badii Ilie Zmăncilă, să fii dum[neata) 
sănătosi cu fericită sănătate, şi cu H[risto]s văscrisi mă 
închină dum[itale). Pentru plugi, iată că sai tremesă de 
aici cu 6 boi de aice şi cu 4 boi de acolo, să scoată plu- 
gulă, şi de alta, de nimică să nu are, numai, cumi a scoate 
pluguli, totii să oturască pănă în toamnă, ŞI, de n'a fi ţe- 
lină acole, să triacă peste Moldova la Tupilați, pe moşie 
Ancuţei, că pentru voe me mi-a da țelină cătă a trebui. 

Pentru stupi, îmi scrii dum[neata] c'ai luati cara dinu 
cei morţi, dară rău ai făcută dum[neata) de ai luatu pănă 
n'ari hi veniti omulă meu acolo, că-i de miratiă lucru, 
dinu 50 de stupi să moară 20; întriabă dumneata ŞI pe alţii 
înpreguraşi de pe acol6, de vezi, murit-ai: aşe să ştii dum- 
neata că ei de la presăcariu oi plini stupi. Acasta; să fii 
dumneata sănătosi. 

A dumitale ca uni frate, 
I. Cant. Pah. April 22. 
Pentru Dinulu Balşe, că-mi scriă că aă grăiti cu dumneata 

pentru 0”moşie-â Trissciipe Mileten, să-i spui dumneata că 
dumnealui Spătarul Iordachi au cercatu 30 de ani şi n'ait 
găsit-o, şi o carcă și dumnealui Păharnicul Costandin, şi, 
nu să află ace moşie, 

|Autograf:] Banii pe pluguri sai dati de ice. 
|Pe V*:] Cinstite şi ali miei ca uni frate, dum[nealui] 

badelui llie Zmăncilă, să să de cu sănătate. 

VIII. 

Apucăturile multor dascăli greci se pot vedea din această scsi- 
soare trimeasă de la ţară, de fratele săi, Manolachi, lui Gavril Co- 
naâchi, unchiul poetului, care şi el va fi suferit de pe urma unei 
creşteri ca aceasta: 

Cu frăţască dragoste, 
Pentru cele ce-mi scrii dumneata, pe largulă va scrii ŞI 

va înștiinţa prea dumnealui Ştefanu. Frate, dascalulă gre- 
cul iară umblă porceşte de căndu ai purcesii, nişti (sic) 
copii învaţă, nici purtare de grijă n'are. l-ami zisi, i-amiă 
poroncitu, l-amiă înfricoşatiă ; eli toti cie (sic) ce ştie: pe babă
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ai bătut-o, pe copii vra să-i scoată din odae ce aşternută, 

să şază elu cu muere lui, şi copiii să şază în odae ce 

deșternută; in scurti, îi ună mişălă. Copila cu mila lui 

Dumnezău îi bini, cumiu şi cielalţi copii. Săntu fratele a 
dumitale. | 

Fratele dum: April 17. 

[Manolachi Conachi.] 
Ve: Cinstitului dumnealui Gavril Conachi bivă Velă 

Bani cu frăţască dragosti. 
Pecete roșie cu M. K. şi o maximă grecească. — 177/Lxxxv. 

IX. 

Are interes, în sfirşit, pentru istoria dăjdilor această însemnare, 

singura care priveşte darea armașilor: 

Armaşi carei nu şau istovitu banii de dajde lori c-ai 

ișătu la Ghenarie; Martie 5. 
2 ughi, 5 p[olt[ronici] Vasile Hortolomei otă "Țănutuli 

Niamţului. 
3 ughi poli Vasile Cracalie otu Cernăuţi. 
3 ughi poli Vasile Cracalie, dajde c-ai eşitii la Martie, 

cheltuiala V'isterii. 
Pecete mică octogonală, cu chinovar. — 222/vrri.
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1. Bucureşti, 31 August 7099 [1591]. „Ştefan Voevod şi 
Domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul marelui şi prea-bu- 
nului lon Voevod“, lui Radoslav logofăt şi lui Dobrin lo- 
gofăr, pentru moşia lor de la Nucet, „partea lui Vlăsan fiul 
lui Dobrin“, „cumpărată de la Vlăsan şi de la mama lui 
Dobra şi de la Başti pas Turcu (BamS nac 'rS$pk8), al lui 
Vlăsan, anume Dumitru, drept 10.000 de aspri gata.“ 

Boieri: Danciul Vel Vornic, Dumitru Vel Logofăt, F ranţa 
Spătar, Andronie Vistier, Radul Comis, Dima Stolnic, Iliaș 
Păharnic, Mihaiu Vel Postelnic, Danciul Vel Dvornic. 

Scrie Mihai grămătic Mazah. 
Monogramă cu chinovar; pecete ruptă; admirabilă caligrafie. 
2. Bucureşti, 12 Mart 7102 (1594). Mihai-Vodă, pentru 

Radoslav şi Dobrin, cărora li dă ocină la Nucet, cumpă- 
rată de la Dobrea, soția Cerbului „drept 10.000 de aspri, 
încă din zilele lui Mihnea Voevod“. 

Cuvinte: Dobrei. Boieri: Mitrea, Vel Dvornic, Andrei Vel 
Logofăt, Pancratie Vistier, Dumitrachi Spătar, Srăbul Stol- 
nic, Pana Comis, Manta Păharnic, Cuci Vel Postelnic. 

Monogramă cu chinovar; pecete ruptă. 

3. 28 Maiu 7103 (1595). Mihai- Vodă, pentru Dobrin, Florea 
şi fiii lor, dindu-li ocină în satul Nucet, Moşia a fost cum- 
părată de Dobrin şi Florea de la Dobra „drept 4.000 
de aspri gata“. 

Boieri: Mitrea Vel Vornic, Andreiă Vel Logofăt, Pancratie 
Vel Vistier, Dumitru Vel Spătar, Manta Păharnic, Srăbul 
Stolnic, Pana Comis, Coci Vel Postelnic, Mitrea Vel Dvor-
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nic, „şi eă Dragomir star [= bătrinul] taha logofăt din 

Balaci“. 
Pecete peste hirtie, monogramă cu chinovar. 

4. Resumat de traducere romănească fără început. 

Pomeniţi: Dobrin logofătul, Vadislav, Dobrea, Radoslav, 

Drăgoiaş, Isar Grecul. E privitoare la moşia Nucet. 

5. Tirgovişte, 24 Maii —. Radu Mihnea Vocvod, pentru 

Vişan Logofăt, cu fiii Drăghici şi Luca, întârindu-i moşie: „şi 

laculi cu peştii..., şi din Crăngulă Ursului pănă la ho- 

tarulă Preajbei... şi pănă la hotarului Brebinariloră..., 

şi pănă la hotarulă Crămpoii . . ., cumpărătoare de la Manea 

feorul Oancei croitoriulu.“ 
Fragment de traducere de pe la 1750. 

6. Stan postelnic ot Dălga şi cu fecorii mii scriu şi măr- 
turisesci cu acestui al nostru zapisă cum să ştie că am 

văndutiu lu Dobrină logofăti şi fiiu-săui lu Gherghe pos- 
telnicul unii ţigani, Răpa, cu ţiganca şi cu sălaşul, şi cu 

toţi fecorii şi featele lui căte va avea, dereptu 23.000 de 

bani gata. Însă acesti ţigană cu sălașulă lui fostu-l-amiă 

cumpăratii noi în zilele lu Alexandru Voevoda, sna po- 

coinag |= fiul răposatului) Raduli Voevoda, şi l-amă ţinută 

totă cu bună pace pănă în zilele Domn(nului] nostru lu 

Leon-Vodă, fe&orul răposatului Ştefan Voevoda; însă 

fostu-l-amă cumpărată noi de la Simioni Postelniculi, fe- 

orulu lui Gheorghie Vorniculu oti Săcăreşti, şi cu ştirea 

a toată rudeniia lorii, iară, căndu au fostii acumă, în zilele 

Domnu nostru, lu Leoni Voevoda, noi ami vănduti acestă 

țiganii cu totu sălașulu, acestori boiari cei mai susi scriși, 

şi l-amiă văndută de a nostru bună voe şi cu ştirea a toată 

rudenia lor, şi...(rupt) lori noştri, ca să le fie lorii moşie 

neclătită în veci, lori şi. ..(rupt) fetoriloru şi nepoţiiori şi 

mărturii: otă Tirn...Radulu Veli Vornici şi Pătru Slu- 

jer snă Aslanu Vorniculăi! i Gherghe Postelniculi oti Ne- 

goeşti i Stanciuli: Postelnică otu Zătreni i Crăstea Logofăt 

1 Rudă a lui Petru Schiopul și pretendent înnainte de Matei 

Basarab. V. Prefaţa vol. IV.
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oti Coţiani. Si amu scrisă ei, Pătraşco Postelnică snă 
Stanciulă Postelnică oti Dălga. Și pentru credinţa pusu- 
ne-amu peceţile. Pisi u Bucureşti, mesiţa Ghenarie 23, 
leat 7138 (1630). 

7. Tîrgovişte, 29 April 71... Matei Basarab pentru „Do- 
brin logofătul, feciorul lui Gheorghe postelnicul, nepotul 
lui Dobrin logofătul ot Ungurei“, dindu-i satul Bărbăteşti 
din Olt, cu rumînii cumpăraţi supt Mihai-Vodă „de la Mitrea 
fecorulu lui lonaşcu părcălabului din Ştirbeţi, drept 20.000 
de aspri turceşti“, şi de la „Muşa fata lui Voico şi de la băr- 
batul ei Rădoslav logofăt ot Ştirbeţi, drept 15.000 aspri, 
iar satul Ungurei l-a luat de la nepotu-său Stoica pos- 
telnicul ot Ungurei, fezorul lui Drăghici Vistierul, drept 
aspri gata 60.600 şi drept un cal bun, preţul lui aspri 4.000«, 

Actele sint de la Mihai-Vodă, 7105 (1596-7), de la „Ne- 
culae Voevod, feciorul lui Mihai Voevod, de la leat 7108« 
(1599-1600), de la Radu Şerban, 7111 (1602-3) și de la Gavril . 
Movilă, 7127 (1618-9); supt Radu Mihnea în a doua Dom- 
nie-i adaugă stăpinire „Pavel fe&orul Muşi şi a lui Râ- 
doslav logofăt ot Știrbeţi“. Se constată acum că el poartă 
piră în deşert. 

Traducere de la inceputul veacului al XVIII-lea. 

8. Tîrgovişte, 25 April 7154 (1646). Matei Basarab 
pentru „Gheorghie iuzbaşa fiul lui Dobrin Logofăt ot Un- 
gurei“, întărindu-i un Țigan, Bizea, cu fraţii, Căciului şi 
Baia. 

Slavon. Pergament. 

9. Tirgovişte, 8 Mai 7162 (1654). Constantin Serban 
Voevod, pentru Dobrin fiul lui Ghiorghie iuzbaşa din 
Ungurei. 

Pecete peste hirtie; monogramă cu chinovar. Iscălitura Domnu- 
lui. Slavon. 

10. Dobrină Căpitanulu scris-amiu acesta alu miei za- 
pisi ca să fie de bună credinţă la măna dumnelui tatei 
Marini, socru-miei, cumă să se știe că au fostă chezaşii 
pe noi la Ală Celebi Balgiul păntru taleri 320, care bani 
am fosti şi eii chezaşă pe Lazării iuzbaşă oti Tătăreni
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de sănt... (rupt) de elu; deci păntru aceşti bani apucatu- 

m'aă Ală Celebi dă bani; deci m'emi pusi zălogii la dum- 
nelui moşăi dă la Ungurei şi 2 sălașe dă Ţigani, carele 
sântă pusă şi la socru-mieii Dumenică, anume Neagoe 

Țiganuliă, cu sălaşul, şi Ivani Ţiganulii, cu sălaşulu, păn la 
Sfeti Gheorghie, dă vomu putea să dămi banii, iar, să 

nu vomi putea, domnelori să înparţă, să iă amăndoi, şi 

moșăi şi... (rupt) dea înpreună, şi mărturie: Nica ceauşi, 

Gligorie, Ivană (rupt) ... Bucă ... şi cei...(șters) iscăli 
mai josu; şi păntru credința ami iscălită şi eu, în Sep- 

temvrie 2, leat 7171 (1663). 
Dobrinu Căpitanulu.... logofătii, mărturie; Ivanu: Petru 

(2) Căpitană otă Putrosa, mărturaia. 
Şi mie au mai datu lu Dobrinu taleri 200, căndă mie ai 

dată pe fie-sa Stanca: de va da Dumnezei să facă coconi, 

să fie ai coconilor, partea lor, iară, de nu va face, să aibă 

a-i dare iară îndărătu (o iscălitură grecească). 
11. Costandinui Logofătă Brăncoveanulu dat-amă zapi- 

sulă mieă la măna lu Dobrini Căpitanulu cum să să ştie 
că, luăndă unui Ţigani alu lui o Ţigancă de ale meale, 
anume Mira, fata lui Stani Ţiganulu, deci pentru acastă 

Ţigancă m'amu tocmitu cu Dobrini Căpitanul de mi-ai 
dată schimbi pre Chiva Țiganca, fata Stanciului Țiganuli, 
schinbu pentru schinbu; drepti aceae i-ami dati scri- 

soarea noastră ca să aibă a-şi ţinearea acastă Ţigancă 

cu bună pace, lui şi cuconilor lui, pentru că ne-amit tocmitii 

şi ne-amu aşezatii de aceste Ţigance ce scrie mai susă; şi 

pentru credinţă amu iscălită mai josu ca să să creză. Pis 

Ghinţarie] 20 dni, leat 7187 [1679]. 
Iscălitura: Constantin Brăncoveanul. 
Pecete octogonală cu negru, avînd arme nelămurite, trei flori de 

crin de-asupra şi inițialele: C. D. Br. 

12. Milostiiu bojiii Io Şerban Voevodiii gospodini pișăm 
gospodstvami ţie, Badio, fecorul lui Dobrin căpitan ot Un- 
gurei. Către atasta-ţi facu în ştire Domnia Mea pentru 

că aici naintea Domnii Meale la divan jăluiră fraţii tăi, 
anume Gheorghe i Dantul, zicănd cum au fosti tată vostru
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datoră socru-săi, lui Duminică Căpitan taleri 320 şi, nepu- 
tăndu da banii, fost-au datu nişte Țigani pentru bani, şi, ră- 

măindă Ţiganii stătători pentru bani, iar voi v'aţi rugati la 

moşu vostru Duminică Căpitan pentru acea datorie, și el v'aii 

mai ertati banii pre jumătate, iar jumătate să-i daţi voi cu 
toţi, să vă scoatiţi Țiganii, precum văzui Domnia Mea și 
zapisăle la măna lorii. Apoi ei au făcutu cumu au pututu şi-au 

dat numai ei amândoi banii de şau scumpăratu Ţiganii cu 

taleri 160, precumuă văzui de samă şi zapisulu unchiloră 

voştri la măna lui Gheorghie şi a Dantului; şi tu la aceşti 

bani n'ai dată niciunu bană, și apoi dintr'aceşti Țigani ţii 

Şi tu ca şi ei. Pentru care lucru iată că-ţi poruncescti 
Domniia Mea să caulţi], în vreame ce vei vedea atastă carte 

a Domnii Meale, iar tu să le întorci loră ce-ţi face partea 
ta de bani, şi, dăndu-le banii, să vă faceţi şi scrisori, şi să-ți 

stăpăneşti Ţiganii înpreună cu ei; iar, nedăndu-le banii, să 
fii lipsit de acei Țigani. Iar tu, de ai vr'o socoteală sati 
datorii la unchii tăi, îţi caută Ia ei cu judecata. Pentru că 
aşa iaste porunca Domnii Meale. 

I sam re& gospodstvami. 
Martie 18 dni, 7188 (1680). 

Monogramă cu chinovar; pecete mare rotundă, cu vulturul cu 

două capete, avînd de-asupra coroana, jos coroana de Domn, peste 

altă stemă cu vulturul Ţerii-Romăneşti. De o parte şi de alta, chi- 
puri domnești; inscripţie: lo Şerban Voevod gospodin zemle ugro- 
vlafiscoe (sic/), leat 7187 (1678-9). 

Procit vtori logofăt. 

13. Fără dată. Mărturia boierilor hotarnică, rînduiţi de 
Constantin Brincoveanu pentru a botări moşia Vălenii a lui 
Şerban Cantacuzino Vel Păharnic; află zapise drepte de 
cumpărătoare de la moşneni. 

Pomenite: „Apa Vezii, Colnicul Bătrăn, vălceaoa Paştei, 

cămpulă Boianului, Trei Perişori, vălceaua Chicorei, Piscul 
Dumbrăvei, Gărniţa Văruită, Ulmuleţii, Pisculă lui Dră- 
gani, drumulă cel marec. 

14. Ghenadie ermonahă, igumeniă de la sfănta mănăstire 

Argeşă, înpreună cu Preda Căpitană Uesculă, cu Lică Căpi-
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tanii za Lovişte, cari au fosti rănduiţi dină luminată poruncă 

a Măriei Sale Domnului nostru loanii Constandinii Voevod, 
ca să socotimu şi să înpărţimu pe lonă diiaconă, nepotului 

lui Marini neguţători otu Argeşii, cu fraţii lui, Papa şi 
Dobrină de la Ungurei, de toate ce arii fi rămasu de la 
moşulu lori Marini, dat-amii cartea noastră de judecată la 

măna Papei şi a lui Dobrini pentru că, viind Papa şi 

Dobrinu cu fratele lor lonă diiaconuli de faţă naintea 
noastră, i-amu judecati și i-amă socotiti de toate ce au 

avută între dănşii bănuiale unulă pe altuli, şi i-amă şi 

înpărţită de toate, şi aşa i-amui judecati ca să ţie lonu 

diiaconii moşiia de aici, din partea muntelui, şi viia de la 

Călimăneşti cu casele din Argeşii, iară Papa şi Dobrini, 
fraţii lui lonu Diaconi, să-şi ţie moşiia de la Ungurei ju- 
mătate, ce au fosti pusă zălogu la Marin, moş|ulu] lori 

de tatălui lori Dobrină Căpitană dreptă taleri 220, şi s'au 
mai socolitii şi taleri 2000 care au fostă datit moşulii 

lori Marini zestre fie-sa Stancă, ce au fosti mumă lui 

lonă diiaconi şi Papei şi lui Dobrină snă Dobrinui Caă- 
pitani,' şi pentru alte scule şi dichise, pentru partea ce 

ai făcutu Papei şi lui Dobrini, le-au dat Ion diiaconi bani 
gata, taleri 50, şi zapisele ce sau aflati de datorie de la 

moşulu loră Marini, încă sai înpărțită în 3 părţi, de sau 

dată lui Ionii diiaconi zapisi za ughi 263 şi lui Papii 
şi lui Dobrini za ughi 567. Dereptă aceaia am dată cartea 

noastră de judecată Papei şi lui Dobrină ca de acumi 

înnainte să aibă bună pace de cătră loni diiaconii şi să-și 

stăpănească moșşiia cu pace de cătră loni diiaconi, încă 

şi de cătră ceialalţi fraţi ai lori ce săntă făcuţi cu altă 
mumă, neavăndi ei treabă într'acea moșie. Aşișderea să 
aibă şi lonă diiaconu pace de cătră Papa şi Dobrini, 
fraţii lui, mai multă gălcavă şi înpărțeaală să n'aibă între 

dinşii, pentru că așa i-au ajunsă judecata; şi rumănii încă 
să-i înparţă în trei părţi: căţi să vori afla, să iă Papa şi 

Dobrinu 2 părţi şi lonu diiaconă o parte. Acasta amit 
scrisă. 

Pecete mare apăsată cu fum, înfățişind îngroparea Maicii Dom-
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"nului. De jur împrejur legenda: „Acastă peciate iaste a sfintei mă- 
năstiri Argișului; 1666. 

1 45. Milostiiă bojiiu Io Nicolae Alixandru Voevod i gos- 
podifiu pisahi gospodstvami slugii Domnie Meale (alb) că- 
pitanu za slujitorii visternicei ot sudi Teleormanii, şi ţie iuz- 

„başă Ioane, i ţie ceauşi Radule, şi voao tuturori slujito- 
riloră visternicei dintr'acestiă judeţă, de la steagulu de josi 
i de la steagului de susii. Cătră aasta facii Domniia Mea 
în ştire să căutaţi să vă străngeţi cu toţii la unt loci, să 
vă cisluiţi înpreună, după putinţa fiştecăruia, la &vertuli 
acesta al patrulea, pentru banii harâciului, şi să vă daţi 
banii în măna zapciului, să-i ducă la vreme la Vistierie. 
Întralti chipi să nu fie. Că aşa iaste porunca Domnii 
Meale. 

Tolico pisahi  gospodstvami. Noemvrie 
7232 [1723]. 

Frumoasă -monogramă cu chinovar; pecete ovală cu chinovar, 
cu totul ştearsă Jos: procită Velu Vistiernict. 

= 
7 dni, leat 

16. Notiţă pe un caieţel de traducere din vechi documente 
slavone privitoare la Nucet: 
Septemvrie 3 dni, 7239 [1730), ai răposat Măria Sa Ni- 

colae Alexandru Voivod, într” alu 12-a ană denă Domnie ; 
la Septemvrie 23 dni, 7239 [1731] au venită caftanuli, cu 
vtori Imbriori ali puternicei Înpărăţii, Măriei Sale Io Con- 
standină Voivodu sini Niculae Voevod. şă la Octomvrie 7 
dni, 7239 [1730], au venită lui Constantinii- Vodă mazilie, 
și au pusă Domnu Măria Sa Io Mihai Racoviţă. 

17. Lăsat-amiu eu, jupăneasa Costantina, ce amii fostă 
soţie Papei Căpitanuli otii Ungurei, la sfărșitulu vieţii meale, 
copiilorii miei, lui Matei i lui Ghiorghie i lui Costandini, 
pentru toate pricinile, cumu că nu săntu datoare nimănui 
nimică, că, căte pricini au fostii, s'ai alesă căndu au trăită 
soţul mieă Papa Căpitanul. Aşişderea mărturisesci ei la 
sfărşitulu miei pentru 2 răzoare de vie de la Nucetii, care ai 
fostii ale cumnatu-mieii Constandină, ce zice dumnealui Clu- 
cerulu Matei cumi că săntiă în viia copiilori miei,—de aasta 
aşa lasă cu sufletulă miei că nu sănti âceale 2 răzoare în 

11992. Vol. XVI. 10
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viia copiiloră miei, ci săntiă în viia dumnealui, date de cum- 

nată-mieă Costandini pentru o partea de moşie ce ai 

fosti a cumnatu-miei Bădicăi, şi o ai văndută cum- 

nată-mia Elina, soțiia Bădicăi, la dumnealui Vornecul 

Ghiorghe Fălcoianu, stănjeni 300, în taleri 1000, şi aceşti bani 
i-au dată cumnată-meii Dantulu taleri 50, şi au dată soţulu 
mieu Papa Căpitană taleri 50, de i-au răscumpărată de la 
dumnealui Mihai Fălcoianulii biv Velă Sărdari, şi dintr” 

aceşti bani, taleri 50, numai taleri 10 au tostii de la soţulu 

miei Papa Căpitani, iar. taleri 40 ai fost ai miei, fiindă 
fostă rămasii şi mie de la soţulu cel diintăi. Aşijderea şi 
pentru ună zapis ce l-ai făcută cumnatu-mieii Costan- 

dină la măna soţului miei pentru partea lui de moşie. ce 

o au răscumpărat soţului miei Papa Căpitanu cu taleri 
160, şi, neavăndu bani să dea, ai datu acestă zapis buni 
iscăliti de măna cumnatu-miei Costandină în măna so- 
ţului mieii, şi scriindă în zapisu, căti va fi Costandini, cum- 

nată-mieă, cu viiaţă, să dea banii rânduri rănduri, pănă să va 

plăti; iară, întămplăndu-să moarte şi neplătindă, să n'aibă 

treabă copii lui cu moşiia, după cum scrie şi în zapisii. Şi 

pentru copii miei așa lasi: ce sari afla, să împărțească 

frățeşte, cum va fi cu dreptate din toată: întăi făcăndu-se 
parte copilei şi dăndu-să la casa ei; aşijderea şi pentru 
nepotulă miei Vladuli, ali fii-miei Barbului, să-şi ţie par- 
tea lui de moşie pecum i-ai înpărţiti soţului mei Papa 

Căpitani, să ţie a cincea parte de moşie, pentru că așa i-au 

ajunsi pe fraţi, şi două răzoare de vie din Nucetu, cari 
săntă pe din sus de viia Cluc[eriului] Matei. Pentru partea 
de moşie a dumneaei jupăneasei Maricăi, sora dumnealui 

Cluceriului Matei, aşa ştiu că s'au hotărătă să i să dea din 
partea copiilorii miei stănjeni 100, însă moşie dini hota- 
rulu Ungurei, şi din partea dumlisale] Clucerului stănjeni 
1000, după cumi scrie şi în zapis cumnatu-miei Dantul. 
Aşa ştiu şi mărturisesci cu sufletul mieu la sfărşitul 

vieţii meale, iar, cine sari scula în urma mea ca să spargă 

au a strica atastă scrisoare, să fie afurisit şi blestematu 

de Vlădica Hristosii şi trei sute optsprăzeace sfinți părinți
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de la Necheia. Și, căndu s'au făcuti acastă diiată, au fost 
mulţi oameni mari, cari mai jos să vor iscăli. Dechemvrie 
25, 7254 [1746]. Şi amiă scrisă eu, popa Matei de la Un- 
gurei, care o am cominecat-o, cu zisa dumneaei. Ei, jupă- 
neasa Costandina, care m'aă ţinută Papa Capitanulă, ei. ..., 
diaconi, martori, otă Ungurei; Ion Căpitanulu ot Cre- 
țesti, martoră. 

18. Traducere de la mijlocul veaculuial XVIII-lea şi alte 
fragmente de hotărnicie pentru aceiași moșie. 

Locuri: Colnicul Secei, între gemănari („s'au pus şi căr- 
bunii la rădăcina gîrniţei“) Aria Mărunţelul. Coadele Băl- 
ţilor, capul moşiei Obrejie. 

Pomenit şi boierul Chirca Rudeanul. 
19. 19 August 7259 [1751]. „Hrizea moşteanulti din Bereşti 

sin Tudoră părcălabuli otii tami“, cu verii, Gheorghe şi 
Nedelea, vinde moşie lui Matei Ungurel biv vtori Clucer 
şi verilor lui, Matei şi fratele său, „în potriva puţului ală 
dum. răposati Stolniculă Fălcoianu“. Se mai zice: „în 
potriva lacului cu trestia spre drumului Văleaniloră“. 
20. Dină luminata porunca Domnului nostru Io Costandinii 
Mihailu Gehanii Racoviţă Voevodi, ai trasă la judecată 
dumnealui Matei Ungureu bivă vtori Vistierui pe Costachi 
Clutferiuli)], ginerele dumneaei Saftei Stolnicesei Fălcloi- 

zureu că măi înnainte, căndă trăia răposatul Mihai Stol- 
niculă, ai avuti multă pricină pentru o moşie ce-i zice 
Ungurei, care acea moşie eşise cu vănzarea de la măna 
neamului Ungureului şi căuta să o răscumpere, însă o fu- 
sese căutatii să o răscumpere căndu trăia Mihai Stolniculă, 
Şi n'o putuse răscumpăra; dar, căndă era bolnavii Mihai 
Stolniculă, mergăndă Matei Ungureu într'acea vreme la 
dumnealui, i sau fostă rugati de i-a dati; voe, lăsăndă 
cuvăntiă la jupăneasa dumisale ca să-şi răscumpere moşiia, 

şi (rupt) dumneaei jupăneasa Logofătului Fălcloianu], că 
l-au totu purtată cu vorbe deni zi în zi, pănă căndi i-au 
zisă că acea moşie aii dat-o de zestre ginere-săi Cos- 
tache Cluceriu[tă]. Întrebăndă şi pe Costache Cluteriulă,
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vechilui fiindă, ce are să răspunză la aceste zise ale lui 

. Matei Ungureu, Costache Clucjeriulă] au tăgăduită că nici 
cumi Mihai Fălcoianu la moartea sa răspunsu cu cuvintiă 

ca acela n'aii lăsată ca să-şi răscumpere moşiia. Amu ceruti 

lui “Matei Ungureu să ne aducă mărturii, şi au zisi că 

n'are pe cine să aducă, fiindcă, într'acea vreme, căndă i 
sai rugati, nau fostă nimeni în casă, fără numai jupă- 

neasa Safta Fălc[oianu], soțiia dumisale, şi altă jupăneasă 
Comănească, Despa Pah. Deci, nefiindi mărturii la mijlocii 

Şi tăgăduindi dumneaei Safta Fălcoianca, hotărămu că, de 

va putea priimi dumneaei carte de blestemui precumu că 

" mau lăsatu la moartea sa Mihai Fălc[oianu] cuvăntiă ca acela, 
şi să aibă pace, iari, căndă nu va putea priimi dumneaei 

carte de blestemi, atunci să rămăe hotărărea după cu- 

văntulu mortului ce au lăsată ca să-şi răscumpere Mateiu 

Ungureu moşiia sa, pentru că aşa iaste cu cale şi cu drep- 

tate. Atasta scriemii. Noem[vrie) 10, 1753. 
C. Năsturelu Veli Banu. Costandină Velu Spat., Şte- 

f[ani) Văcărescu Velu Logofătu, R[a)d[u] C[antacuzino] Velă 
Clugleriu], D. Grec[anu] Velă Stol[nică), R[a]d[u] F[ăli- 
[coianu] Vel Sărd[ariă]. 

21. 8 Novembre 1754. Raport al lui Barbu Văcărescu 
Vel Vornic şi al lui Ştefan Văcărescu Vel Logofăt. „Ai 
adusi dumnealui văt[afulu] de aprozi faţă la Divană în- 
naintea noastră pe Mateiu Ungureulu bivi vtori Vistieriu 

cu dumnealui Costache Condoratui bivă Velu Clucerţiu] za 
arie i cu Catacalu postelnicul, ginerii dumneaei Stolni- 
cesei Saftei Fălcoancei, vechili fiindu amăndoi dină partea 

dumneaei, de ami luati seama jălbei lui Mateiă Vistie- 

riulă Ungureuli“,pentru 400 de stănjeni la Ungurei.t Acum, 
întrebăndă pe numiții gineri ai dumneaei, au dati seama 

cumi că însăşi dumneaei mărturiseşte că i-au poruncitii 

răposatului Stolniculi, însă nu ca să-i dea voe să răscum- 

te ee 

fiindcă pentre moşiia Vălenii, unde sănt casele dumnea- 
loră, şi, pentru acei 400 de stănjeni, mai iaste altă moşie
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megieşească, au zisii că o va cumpăra pe aceia şi o va 
da Stolnicesei, să o facă totii una cu hotariu Vălenii; şi 
au priimiti şi ginerii Stolnicesei a lua moșiia ceia schimbu, 
numai zicea că iaste mai scurtă decăt acei 400 stănjeni. 
ȘI, fiindăcă peni capatăiulă acelei moșii megieșăşti ŞI 
penu căpătăiu moşiei Vălenilori are Mateiu Ungureulă 
altă hotariă, ce să numeşte Bărbăteştii, au cerutu ca să-i: 
dea moşiia megieşască în lungă, cu dinii Bărbăteşti, păn o 
va face polrivă cu acei 400 de stă[n]jleni]“. Se retusă, 
„ci, ca şi pricinile să lipsească de la mijlocă şi să să îm- 
plinească şi cuvăntuli mortului, și Mateiu Vistiernicult să-şi 
aibă odihna la bătrăneţele sale, fiindcă iaste şi mai vechii 
boerinaşi de pămăntu de acolo, noi aşa am găsitii că iaste 
cu cale şi cu dreptate, ca schimbul într'acestaşi chip să să 
facă, adecă dumneaei Stolniceasa să dea lui Mateitt Ungu- 
reul acei 400 de stănjleni] dină Ungurei, şi elu încă să-i 
dea dumneaei moşiia megieşască, care, trăgăndu-se şi în 
lat şi în lungii, căţi stănjleni] vori lipsi pănă a să potrivi 
cu acei 400 stănjleni] dinu Ungurei, să-i dea lipsa aceia pe 
de ceia parte, pe lingă moșiia Novacii, pentru că şi acolo să 
lungeaşte moşiia Vălenii, de să face potrivă cu Novacii, ŞI 
aşa, despărțindu-se pent mijlocu cu hotariu moşiile lui Ma- 
teiu Vistieriă de către ale dumneaei Stolnicesei, va fi pace; 
iară, de va bănui dumneaei precum că moşiia dinu Băr- 
băteşti ce-i va da pe lăngă Novaci, iaste mai proastă decăt 
lunguli acelorii 400 stănj|eni), Mateii Ungureulii au priimit 
ca să-i dea pentru lipsa aceia la-unu stănjlenii] doi, numai 
pe despre Novaci“. 
_22. Milostiiă bojiiii lo Scarlatii Grigorie Ghica Voevod 

i gospodină davati: gospostvami sie povelenie gospodstvami 
boiarului Domnii Meale Matei Paharniculă denă Ungu- 
rei, i Costandin (șters) căpitană (Șters), ca să fie vol- 
nicu cu acastă carte a Domnii Meale să meaargă la sudă 
Teleormani, şi, fiindcă acumă s'ai scosi dajdea pogonări- 
tului de viile Giurguveniloră şi ale Scheiloră şi ale tu- 
turoră streinilori, ce le au aici în pămăntulă ţării într'acelu 
judeţă ali (şters), totii după vechiul obicei, adecă de
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pogonui căte lei doi vechi, volnicimă Domniia Mea pe mai 

susi numitului boiarulu Domnii Meale să apuce pe fieşte- 
carele ca să-şi plătiască toţi banii după suma pogoanelor 

sale ce vori avea. Iar cei ce au fosti oameni dă ţară şi 
Sau înstreinată de şădă printr'alte ţări şi vină numai de-şi 

lucrează şi-şi culegu viile, de la aceia să ia pogonăritulă 

îndoit, adecă de pogonă căte taleri patru veechi, şi să 

facă catastifi de numele lori, şi de căte pogoane are fieşte- 
care, să-l aducă la Vistierie. Pentru care vă porăncim 

Domniia Mea şi voao, Giurguvenilor şi tuturoriă. streini- 
loru ce aveţi vii în pămăntulă ţării, văzăndă cartea Domnii 
Meale cu mai. susă numitulu slujbași, să căutaţi să vă 

plătiţi toţi bani pogonăritului fără de niciun felu de ză- 
bavă sau întărziere. Căci care dinii voi nu vă veți plăti 
(rupt) pogonăritului, bine să ştiţi că, nu numai vinulă căt 
să va face în viile voastre să va opri totii pă seaama dom- 

neaască, ci (rupt) de toti veţi fi opriți a nu mai călca 
nici cu pitorulu vostru în pămăntulă ţării; într'altă chipă 
să nu fie. Că așa iaste porunca Domnii Meale. 

Sam rece gospodstvami. 

Avgustu 2 dni, 1759. 

Monogramă: lo Scarlat Ghica Voevod, etc. Pecete octogonală 
cu coroană, bourul la stînga şi vulturul la dreapta; iniţiale şi data 
1759 (9). 

Jos: Procit Vel Vist. 

23. Sănătate dumetale, naşule Niţo: iată că veni Rizea aici 
la noi şi ne spuse pecumiă că ne-aţi văndută moşiia noastră 

„..lui de la colnicu Bătrăne în josă; de ştii că ai mai stă- 

pănit-o dumneata totdeauna deniă colnicu Bătrăne în jos 

fr'odată, să o stăpăneşti şacuşi, că şi noi am fostă la Bu- 
cureşti, la dumneaei Fălcoianca, şi ami adevărată acastă 

treabă, că acei patru sute de stănjeni ai fosti din colnicu 
Bătrănei în susi şi săntu răscumpăraţi, etc.; 1778. 

24. 23 Maiu 1783, Prea-înnălţate Doamne. Cu prea-ple- 
cată scrisoare înştiințămu Măriei Tale că, după jalba ce au 
jăluită Înnălţimii Tale Barbului i Stani, moşteni otu Be- 
reşti, dintr'acestă județi, pentru Neculae i Gheorghe Un-
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gureli şi Ivană ce au fostii bulucbaşă, totit de aici, că, 
avăndi ei moșie alăturea cu aceşti numiţi, hotărătă şi în- 

pietrită de la leati 7209 [1701], zică că au stăpănitu cu 

pace, cumi şi după ce au luati Mateiă Ungureulu şi fii- 

săi Răducaniă cu răscumpărarea s[tîn]jleni] 400, pe dină 

susu, alăturea cu hotarului Bereştii, iarăşi cu pace au stă- 
pânită unii de către alţii, pănă la leati 1780, şi, după moar- 

tea acelori boeri Ungurei, rămăindu stăpănitori numiții 
Neculae şi Gheorghe, şi, mărităndu pe o soră a lori după 
Ivan bulucbaşa, carele fiindu streină şi foarte răi, sară fi 

sculată cu ai săi şi, puinduii în fiiară, le-au luată toti 
venitulu moşii, şi i-au şi bătuti, scoţăndu-i alţi oameni 

dină mănele lui; pentru care pricină m'au (sic) jăluindă 
ei Înnălţimei Tale, şi, făcăndu-să porunci către dumnealoră 
ispravnicii acestui judeţi, zicu că nicio îndreptare nu li s'au 
făcutii, nesupuindu-să a merge la judecată, şi ne porun- 

ceşti Măriia Ta cu mumbaşiru Vasile, aprodă ceauşăsci, ca 
să-i punemă de faţă, cercetăndu-le pricina cu amăruntuli, 

şi, avăndiijăluitori dreptate, să şi-o afle, făcăndi hotărăre 
în scrisă, iari, neodihnindu-să, de aici să-i aducă mumbaşi- 

rulu de amăndoo părţile la luminată Divanulu Mării Tale. 
Aşijderea ni să mai porunceşte să cercetămu şi pentru 

cei ce ai mai Jăluitu că i-au băgatu părăţii in fiare, şi, de 

va fi aşa, să înştiințămuă în ce vreme au făcută una ca 

atasta şi pentru ce. Aducăndiă numitu mumbaşirii pe amân- 

”dooă părţile faţă, şi cetindu-să, atăti jalba părăţiloru, căti 
şi luminată porunca Înnălţimii Tale, răspunse Neculae şi 

Ivanu bulucbaşa, cu ai lori, că, aceşti numiții Barbulu i 

Stanu stăpănindi cu hrăpire cătăva vreme, atăti hotarulă 

moşii Bereştii, ce este ală altoru moşteni, cătu şi s[tăn|- 
jleni] 400 din moşiia lor Ungurei, după moartea boerilori 
Ungurei, i cătăva moşie dină hotarulă Văleni, ce o stă- 

păneşte acumui dumnealui vameşii Neculae, nu s'au fosti 
suferiti dumnealui Neculae vameşulă, ci, luăndă poruncă 
domnească a Mării Sale Alecsandru Ipsilantă Voevodu către 
dumnealori ispravnici acestui judeţu i către dumnealui ju- 
decătorliulu), ca, puindă de faţă pe vechil[ulu| dumnealui
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cu moşteni oli Bereşti, să cerceteze şi să facă alegere, de 
va fi trebuinţă şi cu boerănași, orănduiţi în faţa locului. 
Căreiia porunci urmind, ară fi făcut dumnealor alegere 
și izbrănire... Ami cercetati şi pentru bătaia lor, ŞI de 
i-au băgat în fiiară, care părăţii de toti tăgăduiră, şi li 
sau cerutii mărturii să aducă la judecată pe însuşi acei 
oameni ce jăluescu ei că i-au scos denă mănele lori, şi 
răspunsără că nau mărturii, dovedindu-să că i-ai băgati 
în fiiară un bulucbaşa Hristea, pentru pricină de fugă. ... 

25... Milostiiu bojiu Io Costandinii Alexandru Ipsilanti 
Voevodi i gospodină davată gospodstvami, fiindcă, la aşe- 
zămăntuli. ce sai făcută acumii, la luna lui Iulie, leat 1804, 
ăcăndi cercetare şi bresleloră pentru acestă Diculă sină 
Niţă căpitanuliă, otă Merţa să sudu Teleormani, arătăndu 
boieri aşăzămăntări că este fezorulii (alb) mazălu, şi, după 
orănduială, cu cuviinţă fiindă a să aşăza şi elă la aceiaşi 
orănduială, ne-amă milostiviti Domniia Mea asupră-i, şi 
l-ami așăzatii la breasla boierinaşilori mazili, ca, purtăndu-şi 
dajdiia cea orănduită de la Visteriie, să fie înpărtăşitu de 
milile ce dinu vechime are această breaslă, a scuti drepte 
bucatele lui de dijmăriti i vinărici. Drepti acăiă i sau 
dată previleghiu acesta alii Domnii Mele la măna mai susi 
numitului, ca să-i fiie spre adeverinţă. 

Tolico pisah gospodstvami; 1804, Avgust 1. 
Monogramă cu chinovar; pecete rotundă, coroană, armele amin- 

duror ţerilor, iniţiale și data: 1802. — Însemnări de cancelarie. 

26. Milostiii bojiă lo. Grigorie Dimitrie Ghica Voevodă 
gospodari zemle vlahiscoe. Fiindcă Dinulu Burculache otii 
Ruși-de-Vede, sudă Teleormani, prin sineturi domneşti ce 
are la măini, să află în orănduiala postelniceiloră, precumii 
sau văzută trecuti în condica Divanului, de aceia mi- 
lostivindu-ne şi Domniia Mea, i-amă dati acesti domnescă 
al nostru şinetii spre a i să păzi şi a isă urmă milele 
domneşti ce sănti coprinse în vechile lui seneturi; pentru 
care poruncimi la toţi căţi să cuvine, să cunoaşteţi pe mai 
usi numituli boerulă Domnii Mele de postelnicelă. I saamă 
recehă gospodstvami. 824, Aprilie 4.
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Mare pecete rotundă, cu steaguri, tuiuri, tunuri, ghiulele şi data: 
1822. — Monogramă cu chinovar, semnături de cancelarie. 

27. Frăţească dragoste, 
Frate arhonă logofete Grigoraşce, îmi sosi acumi întru 

acesti ceasi porunca isprăvnicatului ca să mă duci la 
dumnealoră cu toate catanele, şi, luăndi şi pă căl[ăraşii (?) 
de la Podul Doamnei, plecaiă la dumnealorit după poruncă; 
dumneata să ştii pricina, şi, pănă a mă întoarce la dum- 
neata, iară îţi trimiseiă aceste 4 catane care ese de răndi, 
ȘI, mergăndă cu dănși la căpitănie, vei lua alții, să fie ne- 
lipsiţi de lăngă dumneata; Şi mă rog cercetează de hoţi, 
doară să vor dovedi cine săntu. Și rămăiu al dumitale 
frate: Tudor port. Vlăşcii; 813, Martie 4. 

Sa ei pe căpitanul de la Filişoanca, cu toate catanele, 
să fie lăngă dumneata la toate trebile.



 



XII. 

DIN ACTELE EXPUSE LA EXPOSIȚIA ISTORICĂ DIN IAȘI.



 



] 
1 

1. 14 Septembre 6956 (1448). Petru-Vodă, pentru Marcu, 
căruia-i „dă unu sat anume Pănceştii la Obărşie — şi una 
prisacă la gura Racovii, anume a Ferştinii prisacă, dinu 
hotar[ulă) tărgului Vasluiului, şi locii de moară pe Ra- 
cova...,pe hotarlulu] tărgului:. 

Traducere resumată din 1804. 

2. Hrălăă, 4 lulie 7030 (1522). Ștefan- Vodă, pentru Maxin 
starostea şi fetele, Draghiţă şi Mărie şi Marta, şi rudele, 
Anuşca, Văsiit, Cozma, Dodă, Lazor, F loare, Gherghina, 
Crăstina, Neagulii, Ilie, Trifoilă, Neagşa (nkrua), Făntă- 
reanulu! fiul Stanii, Toader fiul lui Bobinu, Triponă, Luică, 
Ivanco, Onica, Dantuli, Oaneş, Sară, Cernă, Parasca, Ce- 
tină, Bura, Nastea. 

Pergament. Pecete atirnată. 

3. 7 Mart 7036 (1528). Petru-Vodă, pentru „»Taţea fiica 
lui Albul Farcovici şi nepoata ei, Sofiica, fata lui Ivanco 
Știrbeţ, pentru Braneşti, wa Sa (= amindouă cuturile, 
părţile). Pomenită soţia (kwkrnuk) lui Coste posadnic, fata 
lui Păntecele (nnweusaa), nepoata lui Iliaş Ceaşnicul. 

Pergament. 

4, Pe un desemn german de pe la 1550 (originalul la Minchen): 
Also reitten die Walachen und Muldauer so an des 

turckischen Kaisers Hoff seinn, neben den Turcken. 
Originalul în „K5n. Kupferstich-Kabinette. 
5. Iaşi, 17 Maiu 7103 (1595). Ştetan-Vodă, pentru mă- 

năstirea Moldoviţa, dindu-i două mori în tirgul Baia, una 
ta la miazănoaptea (eva) tirgului, cealaltă la capul tirgului, 

1 Fîntîneanul, cu rotacism.



158 DIN ACTELE EXPUSE LA EXPOSIȚIA ISTORICĂ DIN IAȘI 

şi cu poverne, şi cu sladniţă şi cu patru posluşnici“, întă- 

rite şi de Petru, de Iancul Voevod. Vor fi scutiţi posluşnicii 

de cai de olac (kennm sa waak), de podvoade, de Jol- 

dure, etc. 
Slavon. Pecete mică, ruptă. 

Cocoranulă diac. 

Resumat german în Wickenhauser, Moldaailza, Viena 1862, p. 

95, No. 80. Întreg, cu deosebiri, în Uricariul, XXIII, pp. 35-6. 

6. 6 Lulie 7110 (1602). „Adecă ei, luraşco Dracea, sta- 

roste de Cernăuţi (uspnegckin)“, mărturiseşte că „Mariica, fata 

răposatului Pătrea Moişescul“, a vîndut ocina ei în satul 

Lenţeştii lui Cracale (kpakaatkes) starostelui şi soţiei sale 

(eu'reaunuu) Elena, drept 25 de taleri bătuţi (weanuyk). Mar- 

turi: „Bahrini vatagă, Bobrici vatagi, Filcea diiacă, Ere- 

miia şoltuzii TepnwReniu n cm Ei nmprag“ (== de Cernăuţi şi 

cu 12 piîrgari). 

Iscăleşte starostele. 

Cu oarecare, deosebiri, în Uricariul, XXIII, pp. 39-40. 

7. „Vasilie Şoldani, tami fosti Jitniciară“, dă mar- 

turie pentru o vînzare de vie, „care iaste în țarini la Vacota, 

care ne-au fosti noao dreapti cumpărituri de părintele 

miei, de Şoldanii Vorniculi, de la fata lui Giodzu, du- 

misale Ducăi Vistiarnicului“, pe 220 „lei bătuţi“. Marturi: 

Ionii Prăjăsculi Vorniculi celii Mare şi Neculaiii Răcoviţă 

Spătariulă celu Mare şi Neculaiu Buhuşi Medelniceruli 

celii Mare şi Toderaşco Prăjăsculi &au fosti Cluceariu“. 

3. 30 Iulie 7136 (1628). Miron Barnovschi Moghila-V odă, 

cu rugăciunile Sf. Gheorghe şi binecuvintarea lui Anastasie 

Mitropolitul, lui Athanasie episcop de Roman, lui Dionisie 

episcop de Rădăuţi, lui Mitrofan, episcop de Huşi. „Ami 

miluită şi ami închinatii o bisărică din tărgulu Vasluiului, 

ci aceia biserică au fosti schivirnisită şi o au făcutu pre ia 

mănăstire nişte oameni din Vasluii, anume Ciobanuli 

sănă Păntei şi Oniulu şi Mihăilă, unde iaste hramul Ador- 

mirii pre-sfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu mori pe pă- 

răulă Vasluiului şi cu grădini la făntăna Răulei şi cu lo- 

curi de prisăci în obărșie Burtii şi la Timothei, cu poeni,—
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acestia amu dată şi ami închinată Domnie Mea la sfănta 
mănăstire Zugrafă, unde iaste hramuli sfântului şi slăvi- 
tului marelui mucenici și purtătoriulă de biruinţă Gheor- 
ghiie, cari iaste înu sfăntulă munte ali Afthonului.: Să 
pomenească familia lui „şi pre cari Dumnezeu me-aii dă- 
ruitii fii ai Domnii Meale:. 

Pecete mare. Iscălitura Borăleanului (uricariii). Original. Tradu- 
cere din 23 Mart 7287 (1779). 

9. lași, 2 April 7138 (1630), Alexandru- Vodă, fiul lui 
Radul, pentru emaa MeAES MoHacrHp wr Top RacaSIo4, exe 
CT XPAM -CTa4 venetia npueHoARi Alapia, ex cer MEPOL AO 
CTĂA POPA 400HcRAr, MoHacTup ratia 3Srpaga, TAE ECT pam 
CTre BEAHKOMhUHHHKa Hi negkAonocua Pavprie (= sfinta mă- 
năstire din tirgul Vasluiului, unde este hram sfinta Ador- 
mire 'a Pururea-Fecioarei Mariei, care este mitoc la Sf. 
Muntele Atos, la mănăstirea ce se zice Zugraful, unde este 
hram sfintul mucenic şi purtător de biruinţă Gheorghe], 
o vic în fața (km nporua) tirgului Vasluiă (Baca8n), cu 
CAACEE ŞI loc de cramă (Kpaate), Hă BH&uin npaakaa PENA peRA 
3a WkoA pura Hacasn [= care a fost dreaptă domnească, 
de ocolul tirgului Vasluiul. 

Iscălitura Domnului. Pecete ruptă. Pătraşco (uricarii). 
10. 22 August —. „Eu, Dinga fezorul i Şirbăneasțe], ni- 

potul Trănoschi și a Băltiscului din satu dinti Bălteşti“, arată 
că a vîndut ocină acolo, „deriptu 7 capre cu idzi şi deriptu 
7 stopi şi deriptu 9 chite de cănep[ă] şi deriptu 2 cămeşi, 
denainte lui Toaderu Pitară şi denaintia popei Simionă 
dinu Moscuţeani şi dintri Sava păcurariă tijă, şi dintri 
frate-său Ursa şi dintri Bruştăg (sic) tijă, şi dintri Drăc- 
şană tiju, şi dintri Ciută tiju, şi dintri Vasilii Băltiscu, şi 
dentri Toaderi Neagoe din Ploscuţeani, Și dintri Ştifanu 
vătămani, şi dintri Gligorii Curdăşu de Bădeşti, şi dintri 
Zavolu tijă, şi dintri Lonu Cionsu tijă, şi dintri Dumitrașco 
dinti Boşeani, şi dentri Dămiiani dinu Topliceani, și dintri 
Bur&u dinu Ploscuţeani, și dintru toti poporulă dină satu 
dină Ploscuţeani, ca să-i hii lui ucină Şi fecuriloră săi şi 
nepoţiluri săi şi strenepoţilură săi în veace:,
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11. Cum au vinitu cu cinstită carte Măriei Sale lui Vodă 
popa Mirăuţă la noi, nepotulă lui Calotă, să alegemi o 
partea de ocină dinu satu dină Săcoiani; dici noi ami 

mărsu şi amu strănsu oameni buni dini sati şi dinu me- 
giiaşi, anume Irimiia Varnavi şi lonaşco şi Codzea şi 
Gheaţiu şi Vasilie Homă şi Gligorie a Sorici şi Tănasie 
Frendzea şi Domitraşco Varna vuşi Tofan Rănbasi şi Cozma, 

şi dupreni prenă gori migiiaşi sai tămplati Sava dinu 

Onceşti şi Miftodie dinii Romăneşşti, şi acea parte au alesi, 

şi pămănturile anome: doi ploşşteci la vaale pre lângă 

olaltă şi ună pămăntu prină picurol gropiei, pre lângă ună 

pămăntu a Beşealiei, şi ună pămăntu dinii Mintitealele, 

pre lăngă hotariu, şi ună pământu de suptu Dzerneşști pre 

lângă alui Rănbasi, şi ună pămăntu dinii lungile ceale maare, 

ală triele de la hotari, şi ună pămăntu dină ogoreale, şi 

unii pămăntu dreptu caasa Qatului, ca să să ştie. 

Vă leatu 7160 [1651], Noemvlrie] 13 dni. 
Erimi Var: am scălitiă. 
Mai mici robie Mărie Sale lui Vodă: Enachi şi Vitelu. 
Peceţi cu fum (aceiaşi serveşte de trei ori). 

Cu deosebiri, în Uricariul, XXIII, p. 233. 

12. laşi, 20 lunie 7170 (1662). Istratie Dabija-Vodă, 

pentru „Luca ce ai fosti părcălabă“, cu zapise şi de la 

David de Călmăţuiani, Panbilie, Vlasie de Huşi, Ştefanii 

Papucă, şi un act iscălit, între alţii, de „Panhilie Iara, 

Gavriliţă ce au fostii Căpitani și Goga ce ati fostii Comisii 

şi Gavrilcea Căpitanu de Orheiă şi cu Ursulă hotnogă 

şi Stefani fratele Armaşului celui mare“, pentru „Har- 

tenie şi cu femeaie sa loana, fata Haritonei, nepoata lui 

Ghiorghi Țampău“. Alt act, „de la preuţii cei domneşti de 

trăg de Lăpuşna, anume popa Tironii şi diiaconulă Trischii 

şi popa lonaşco de Cucuiaţ, şi Ziharca ţircovnici şi Ştefan 

Pagulu iuzbaşia și Vasilie Cogilnianuli diiacii şi Cărăi- 

manu dinu... şi Davidu de acolea şi Toaderi de acolea“, 

pentru vinzare de pămînt de către „Nazariia fata Caza- 

cului, nepoata Frăei de Şopărliani“, „derepti uni cală pre- 

țuiti dereptii treidzeci de lei“. Alt act „de la Friteiu hot-
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nogulu și Melentie stegaru și Todoraşcu de Şopărleani şi 
 Costantinu Cerchezuli ce au fosti Stolnici şi Vasilie Cal- 
mățuianulu şi Davidu şi Ştefan Papucă şi Panhilie şi 
Toaderi fecorulu - lorgăi şi Vasilie Cogilnitani, diiacă, 
scris cu mîna lui.“ 

Pecete mare. ruptă. Corlatii (uricarii). 

Pe V-: Pătraşco Danovici treti Logofăti. 
13. Iaşi, 25 Decembre 7178 (1669). „Toderaşco Iordachi 

bivă Spăl[ariă] şi Dumitrașco Mălai ficorulă lui Simionă 
Mălai ce'i fostă Visternici, nepoți lui Cost[e] Bucocii cet 
fostă Vornică“, vind pămînt la „Găodzeni, ce-i in Țănutulu 
Sorocii, cu vecini şi cu toti vinitulă“, lui „lie Sturdzea 
Marele Stolnici“, pentru 200 de lei bătuţi. Fusese a „dumi- 
sale lui Moţocit ce ne *ă fosti noaă vării premare, iarii, 
după moarte lui Moţoci, neavăndă cuconi, luat-amii noi 
ocinele carele ai fostu de pre Butocă şi le 'mu înpărțiui 
cu vară noastră, cu Doamna Rocsanda“. Marturi: Ursachie 
Vei Vistlieriu, Lupaşco Vel Jicnicerii, Roşca, Irimica, 
Romani, Vornici de Poartă. 

Iscălituri. — Cu greşeli mari, în Uricariul, XXIII, pp. 260-1. 

14. Antioh Costantin-Vodă dă lui Mihălachi Răcoviţă 
Spătarlii) „o bucată de loci dină hotarul tărgului Vasluiu- 
lui“,delimitată de Vornicul de Poartă Ştefan Pilat. „Hotarulă 
să începe dinu hotarulu Mărişeaniloră în g&os, pre muchia 

dialului, pe de supra Bărladului, pân la un drumuşoră 

dreptu în muchia di-asupra rădiului lui Vodă: s'au pusă 
stălpu de piiatră, şi di-acolo la valia, pe răpi, pen riad, peste 
vale dialii şi la dial pe o vălcia, pe din gosă de ulmi, şi 

canu gosi, spre Răsărit, drepti desupra, în dialu, lăngă 

drumulă ce mergie pe la movilă, sau pus stălpii de piiatră; 
de la movilă in susu, uni răndă de pămănturi, şi de acolo 

la vale spre răsărită şi cani &osă, în malulă Vasluiului, 

la niştea spini într'o răpi, şi” de acolo peste şis şi canu 

gosii peste Vaslui, pe din gosu de uni colaci, şi di-acolo 

canu g&osu în muchia dialului stălpu de piiatră di-asupra 

vizuniloră, şi di-acolea spre răsăritu la vale, peste vale 
Bustii, dreptu la dială, penă capului poiani ce-i în vie dom- 

119%. Vol. XVI. 11
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niască din gosu, şi di-acolo dreptu la groapa nebunului, în 
răspăntie drumului, .desupra viişoarelorui: lăngă groapă 

Sau făcut şi buoră într'ună stejari; şi di-acolia pe muchia 

dialului în gosă pănă înu drumulu odăiloru, şi di-acolia 
dreptu la vale spre răsăritu, penu păduria, peste funduli 

văii lui Bătnari, la poiana lui Mihai Ungurulă, în capului 

poiani dină g&osu, stălpă de piiatră şi buoră într'ună ste- 

jaru; şi di-acolo dreptu la vale, spre Răsărită, în costişa 

de spre Apusi, într'un piscu stălpu de piiatră, şi dreptu 

la vale, peste vale Dodeştilori, şi di-acolo drepti la dială 

pe la nişte ulmi, în muche diialului, stălpu de piiatră lăngi 

drumu, di-asupra prisăci Burghialeştiloră, unde să în- 

preună hotarulă tărgului Vasluiului şi cu a Burghialeş- 

tiloru ... U las, 7205 [1696], Sept[emvrie] 28.* 
Pecete octogonală. 
15. Pe o carte bisericească: 

Tb mapăy arpâporat ic răe sipac rod "letezrijh 'jtobutvov 
îvy re Kon apă 05 bimhotărov wa ebosâsorăto» w)tvro» 

măsms MohdoBaias, nopioo zopiov "loăwob Niohăov "ANsgavăpno 

Bosâsda, âa o»vâpopitjs: dud, Rovoravrivov, 705 Ypanuuartxod Tijs 

“Yomhryros Tov [= Cartea de faţă se dăruieşte în minile 
lui Ezechiil egumenul de la Copoii de către prea-innălțatul 

şi prea-nobilul Domn a toată Moldovlachia, domnul domn 
lo Nicolae Alexandru Voevod, cu cheltuiala mea, Cons- 

stantin grămăticul Înnălţimii Sale.) 
Pentru biserica Sf. Atanasie de la Copoiă, v. vol. XV. 

16. Pe un portret al protopopului Lazăr Asachi: 

Lazar Asachi, întziulu prot[opop] Hotinului şi a toată 
racoa; 1790. 

În mînă ţine o diplomă de la Împăratul losif, care-l numise, pe 
vremea ocupaţiei austriace. 

17. C. 1800. Pe o icoană: 

Pomeneşte, Domne, pre roaba ta, Zmaranda Cogălniceni. 

Măritată la 22 Februar 1780 cu loan fiul Stolnicului Constantin: 
Kogălniceanu; e mama lui Ilie şi bunica lui Mihail Kogălniceanu. 
V. vol. III, p. 66. Altă Smaranda, p. 66. 

18. 21 Decembre 1805. Alexandru Moruzi- Vodă. Costache
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Ghica biv Vel Logofăt al Ţerii-de-Jos arată un hrisov din 
9 April 1795, de la Mihai Suţu, „de danie dumisale tărgulă 
Vasluiului, cu totă loculi de prin prejuri, ce să va do- 
vedi că iaste nedatu âltora mai de înnainte, pentru a du- 
misale credintoase slujbe t-aă făcuti ţării şi Domniloră, 
cumi pre largu arată hrisovulu acesta“ ; altul, din 9 August 
1196, de la egumeriul Serafim de Dobrovăț, „prină care 
scrisoare aşa să cuprinde că, avăndu mănăstirea unu vadă 
de moară pe apa Vasluiului, la tărgulu Vasluiului, şi cu alte 
locuri acol6 prină preguri, care prin ispisoacele luminaţilori 
Domni să arată, adică grădinele de la Făntăna Râulii şi locu- 
rile de prisăci ce sinti la obărşiia Bustii, şi, acestea nefiindu 
cu vre uni folosă mănăstirii, de la o vremi, de căndu nici 
mhoara.nu să află, ai făcutu schimbu cu dumnealui Logo- 
fătulă, spre folosulă sfintei mănăstiri, adică dat-at dumisale” 
Logofătului acesti vadu de moară pe apa Vasluiului..., 
iară dumnealui Logufătulă ai dată la sfânta mănăstire în lo- 
culă acestora una dugheană în Tărgulii-de-gosii, în Eşi, cu lo- 
culă e€ă şi patru pogoane de vie la Huși, ce simtă toti într'o 
ogrâdă cu alte vii a mănăstirii“. Arată şi act din 1805, de la 
epitropii Sf. Spiridon: Nictarie de Sarde, Iordachi Cantacu- 
zino biv Vel Logofăt, Sandu V lădică Sturza Hatraan, Grigore 
Sturza Vistier: „atastă mănăstire a Sfăntului Spiridonă 
ai dat dumisale Logofătului totii locuii înpregurulă tăr- 
gului dumisale Vasluiulă, cătă l-ai avuti danie, cu hri- 
soave domnești, mănăstirea Precista dinu Romani, ci iaste 
mitohiă şi închinată mănăstirii aceștiia, afară de locurile ce 
sintă ale altora, cu osăbite hrisoave, şi dumnealui Logo- 
fătulă au dati sfintei mănăstiri pentru moşiia arătată o 
moşie şi &umătate la Țânutulu Orheiului ..., din moşiia Poh- 
ribenii..., din moşiia Sulenii..., care părţi şi dumnealui 
le-au avuti luate iarăşi cu schimbu de la fiiulu dumisale 
Alexandru Ghica bivu Veli Spat[ariă], iară dumnealui 
Spatariulă le-ai avută zăstri de la socrulu său, dumnealui 
Grigorie Sturza Velu Visternici“. — Întărire. 

Iscălitură domnească. Pergament.
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19. "loăwyrs xaphâros "Ahstvpoo Kahn Bozâ6dac, 5) 

Qz0b abbevens xai fpreuâv dogs Mohbafias. 
A 0oov SE dnadây Copy Etvrmpereis Ti) abfevrxi Tv 

Bzonapia,, noul] Gorzbwy dăAws, ăâtov Expivauev Badody 7... 

msi . îv Gia nâpym 0x05 diopioasf=v, Av mod mapâyros Îuâv 

anfzvrinod erppipav ripâvyris oz, "low înv, Enirpânouey my 9a6- 

wdy râs Ilayapyrtias. Ti 'lodviov 1819. 

S'au trecut la condica Visterie. 
Acest act, scris de însăşi mîna lui Scarlat- Vodă Callimachi, anunţă 

lui Ioan Sion, care a fost „din tinereţă în Vistieria noastră dom- 
nească“ şi are purtări bune, numirea ca Păharnic. 

20. Proclamaţia generalului Wittgenstein. 

Locuitorilorii Moldaviei şi Valahiei. După prea-înnalta 
a Împărăteştii Sale Măririi poruncă, ei întru in ţara voastră 
cu armiia încredinţată ocîrmuirii meale, etc. 1828, 25 Aprilie. 
Vadul lui Isac. — Tipărit. 

21. 28 Septembre 1828. „Vistieriia cnejiei Moldaviei. S'au 
dat cartea Vistieriei slujbaşilor vădrari de la Ținutul Iaşii, 
podgoria Tomeşiii, ca, după cuprinderea ponturilor în jos 

insămnate, să aibâ a stringe banii slujbei vădrăritului de la 

toţi acei supuşi aceştii plăţi.“ 
1. Boierii veliţi, clerul înnalt, „&upinesăle văduve ce li vor 

fi fost boerii pănă la acastă rinduială, asăminea şi carii 

nu sai întîmplat a să cinsti cu nume de boerie şi sănt 
din neamurile ceale „ştiute şi alesă“, sint scutiţi, „după 

hotărirea obştescului hrisov ce iaste“. | 
2. Mănăstirile şi schiturile supuse Mitropoliei şi episcopiilor 

Şi „pămintenii“ cu „hrisoave leguite de miluire“ vor fi scutiţi 
ori pe toată suma, sau pe sumă hotărită. Mănăstirile în- 

chinate nu dau „de la roada dată în vinzare“, dacă au 

hrisoave, dar vor da „cumpărătorii drepţi banii vadrări- 
tului pe suma ce vor avea“, rămiind scutit vinul „pentru 

trebuința monastirilor“. Astfel şi cei cu „cărţi gospod de 

miluire..., cu nume de căpitani, polcovnici, postelnicei, 

de neamuri şi ertaţi“. „Precum şi vinul de dijmă de pe 

moşiile sf|ijntei Mitropolii şi a episcopiei Huşăi, a monastirii 
Socolii, unde iaste şcoala cliricilor şi şaptesprezece po-.
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goane vie ce va avea dreapte a sale monastirea Socola. .. 
Asăminea şi monastirea Neamţul i Secul, monastirea Aga- 
piia şi Văraticul, unde lăcuesc călugăriţile“ nu dau nici de 
la „vinul ce vor stringe de milostenie“. „Precum şi mo- 
nastirea Sif[ă)ntului Spiridon din Iaşi, unde iaste spitalul, i 
Precista din Roman, şi Prorocul Samuil din Focşani, cu 

” celealte mitoace ale aceștiia monastiri, după cum şi mo- 
nastirea Doljăştii de la Ținutul Romanului... iar monastirea 
Rişca să scutească numai vinul ce va eşi din optsprezăce 
pogoane vie, drepte a sale. 

3. Logofeţii i diecii de Vistierie, atit cei ce să află în 
slujbă şi s'au aflat, dar şi casile lor:, nu dai nimic. „Asă- 
minea şi diecii de Divan, căpitanii de dărăbani şi Vel Că- 
pitan hătmănesc, şi fiind, și nefiind: în slujbă. 

4. Vornicii de Poartă, poruşnicul hătmănesc, polcovnic 
agiesc şi condicariul temniţei numai în cită vreme vor fi 
în slujbă. 

5. Rădicăturile obienuite de a să face în toţi anii de 
cătră Visterie la locurile cuviin&oasă, să fie numai pănă 
la treizăci şi şasă mii vedre, precum s'au obi&nuit, dindu-să 
răvaşile Vistieriei la cei cu rădecăturile, care le vor ținea 
vădrarii în samă, afară de suma cumpărăturii, iară pe ce 
vor avea mai mult, să plătească vădrărit ... Şi, de vor 
avea mai puţin sumă de cit să va face rădecătura, să 
nu poală a cere de la vădrari plată pe ace lipsă, ce să 
scutească numai pe ce va avea. - 

6. Banii vădrăritului să vor lua căt zăci bani noi de 
vadră de la toţi pămînteanii ce sint supuşi a plăti vădrărit, 
adecă: opt bani vechi leguiţi a Vistieriei şi bănuţul cutiei, 
care fac noao bani, și un ban a milii, după vechea obi&- 
nuinţă, care iaste a Casăi răsurilor, unde alcătuesc acei ho- 
tăriţi zăce bani noi de vadră. 

7. Toţii acei ce au vii aicea în ţară, ori de ce stare vor 
fi, pentru cît vin vor vinde ori la cine, vor plăti vădră- 
ritul vinzătorii, precum plătesc toți acei ce sint supuşi a 
plăti vădrărit; asăminea și pe vinul ce vor trece preste ho- 
tar, din a stinga Prutului şi în Bucovina, vor lua vădrarii
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drepţi banii vădrăritului, ori de ce stare va fi stăpinul vi- 

nului, socotindu-să ca acel vindut.“ 

8. Străinii cu vii „vor plăti vădrărit după vechea obi&- 
nuinţă „căte doisprezece bani vechi de toată vadra, ne- 
supărindu-să cu luarea a doi lei de pogon“. Vinul importat 

„Va plăti tot cite doăsprezece bani vechi pe vadră, după 

urmarea de mai nainte; care vin, fiindcă vine rînduri, în- 

tărzăindu-să şi după stringerea vădrăritului, aă voe vă- 

drarii pănă la şasă a lunii lui Dechemvrie a vădrări pe 

acel vin, iară vinul ce să va aduce de la Niculiţăl, i Nico- 

poli, i Şăştov, va plăti vădrărit numai căte patru bani vechi 
de vadră, după vechiul obiceii, care obinuesc a treace 

pe la Galaţi, — cuvinindu-să vadrarilor de Covurluii acel vă- 

drărit şi urmind a-l stringe pănă la sfirșitul lui Fevruarie, 

după cum s'au obienuit, afară numai de sudeţii rusăşti şi 

auștrieceşti, carii, şi de vor aduce acest felii de vinaţă, n'a 

să să supere cu plata vădrăritului. Gălăţănii însă ce aduc 
cite un poloboc de vin de piste Dunărea, pentru casile lor, pe 

acel vin vor plăti iarăşi căte patru bani vechi de vadră, 

iară, aducind mai mult, pentru neguţătoriia lor, vor plăti 
căte doisprezece bani vechi de vadră. 

9. Vădrarii au să măsoare vinul fieştecăruia cu cotul ce 

Sau dat din Vistierie, înfierat cu bourul ţării, ferindu-să 
de tot felul de asuprire ce să obiânuisă a să urmă 
de cătră vădrari în măsurătoarea vasilor, precum şi în 
priimirea banilor; în răvaşele de drum ce vor slobozi 
vădrarii la cei ce plătesc vădrărit, datori să fie a treace, pe 

lingă suma vedrilor, şi suma banilor ce vor lua de la fieşte- 

care, şi pe aceale răvaşe de drum vor lua căte zăce parale, 

iară pe ţidulile ce urmează a să lipi la fundul vasilor, cite 

cinci parale de fieştecare ţidulă, şi mai mult niciun ban, — 
atasta hotărindu-să numai ca să lipsască cu totul jafurile 

ce ai urmat din vreme în vreme, supt nume de plata ră- 

vaşilor de drum şi a ţidulilor, precum şi luarea vinului 
ce să obitnuisă a să trage cu tidva din casă, — şțiind hotărit 
slujbaşii că, după hotărîrea dată, tot acel vădrarii, ori de 

ce stare va fi, care .va îndrăzni a trece piste cuprinderea
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ponturilor, întru cit de puţin, şi să va pleca a urmă cata: 

hrisis de mai nainte, va cădea în urgie, fără a să putea 

indrepta. Asăminea şi pe poama ce-ş vor aduce”acei cu 

viile în laşi prin cofe pentru casile lor, să nu să iă nicio 
plată, nici să să oprească de cătră vădrarii de laşi. 

10. Din cei ce nu plătesc vădrărit, nimine să nu cuteză 
a numi vinul celor ce plătesc pe numele său, spre păgu- 

birea Vistieriei, căci, nu numai pe drept vinul lui să va 

lua vădrărit, ca şi de la acei ce sint supuşi vădrăritului, 

dar şi vinul acela iconomisit pe numele său să va lua 

pe socoteala fiscului. Asămine să nu fie volnic nimine dintru 

acei ce plătesc vădrărit a-şi rădica vinul de pe loc, pănă 
nu va plăti banii vădrăritului. 

11. Afară de suma cumpărăturii, să aibă a da vădrarii de 

la sine, pentru Casa răsurilor, analoghion la zăce unul, şi cite 

un ban noi de toată vadra, banul milii, ce iaste pomenit 

în cuprinderea pontului al şasile, după vechea obienuinţă 

şi hotărîrea hrisovului ce iaste. 
12. Asăminea au să mai dea vădrarii de la sine, afară de 

suma cumpărăturii, şi la cutia mililor căte doaozăci bani 

noi de suta de vedre, întru urmarea de mai înnainte, pre- 

cum Şi la pontul al şasilea să cuprinde. 

13. Avaeturile din vechi sînt leguite prin ponturile sluj- 

bei vădrăritului, adecă avaetul dumisale Vel Logofăt de 

Țara-de-jos, cite zăce lei la cinci sute lei, şi a Casii dof- 

torilor, cite cinci lei la cinci sute lei, cum şi toate celealte 

obicnuite avaeturi, a să da din slujba acasta, la - locurile 

însămnate mai jos, sînt îndatoriţi cumpărătorii a le da de la 
sine, afară de suma cumpărăturii. 

| Adecă: 

Lei dum. Vel Vist, 
„ dum. Logofătul de Vistierie. 

„ dum. Samișul de Vistierie. 
„ dum. Samișul Casii răsurilor. 
„ dum. Ecstractieriul Vistieriei. 
„2 Vis, 

„3 Vist.
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Lei Cutiia mililor. 

„  Diecilor de Vistierie. 

Diacul stringătoriă. 
Casa cişmelilor. N 

Adecă zeci mii patru sute Il 

Asăminea şi avaetul posturi r care acum nu să află în 

lucrare, vor da vădrarii de la sine, afară de suma cumpă- 

răturii, ca să să alătureze cătră suma banilor Vistieriei. 

„Adecă: | 
Dum. Vel Postfelnic). 
„Vel Camaraş. 
„Vel Gramatic. 
„  Lucrătoriul de condică turcesc. 

„ 2 Camaraş. 

„2 Gramatic. 

Adecă cinci mii şasă sute Iei. 
14. Banii Vistieriei, înpreună cu analogon la zăci unul, 

i banul milii, ce iaste a Casii răsurilor, şi bănuţul cutiei 

mililor să îndatoresc cumpărătorii slujbei anului următoriă 

a-i răspunde întru acest chip; adecă: o a treia parte din 

toată suma, ce va alcătui banii Vistieriei, cu celeaalte 

analoghii, să-i răspundă înpreună cu toate avaeturile în- 
nainte, la vinzarea slujbei, cind vor lua ponturile, fără nici- 

o pricinuire. lară celeaalte doao părți de bani, în doao va- 
deale, adecă o parte la 30 zile de la vînzarea slujbei, şi 

ceiaaltă parte, tot istovul banilor, după cinzăci zile de la 

vinzarea slujbei la cochii vechi, istovind toţi bani, atit a 

Vistieriei, cum și celealte analoghii, în vadele, şi rinduiala 
mai sus arătată. Pentru care datori sînt dumnealor cum- 

părătorii a siguripsi Vistieriia cu chezeş sigur platnic, 

pentru toţi banii, la vadelile însemnate, şi negreşit, la stri- 

garea al treilea, să înfăţoșăzi pe chezeş, ca să fie ştiut cînd 
să va face haretul, căci în alt chip nu să poate sfirşi me- 

zatul. 

15. Orice rămăşițuri vor arăta vădrării, să nu li să ţie 

în samă, ce toţi banii să-i plătească la Vistierie, pe suma 

cumpărăturii. lară ajutoriu şi zapcii trebuincoşi să li să
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dea spre înplinirea rămăşiţurilor ce vor avea, precum şi, 
orice pricină de scădere sau altă înpotrivire să va în- 
timpla, urmează pe sama cumpărătorilor, nefiind slobozi 
a cere vre o scădere pentru atasta, fără a să putea în- drepta, la plata căștiurilor, că au rămăşiţuri la cumpărătorii de Ținuturi sai de podgorii.- 

Tipărit, 

22. Grigore Ghica-Vodă către sora sa, d-na Elena 
Șubin. 

Repondre ce 28 juin (10 juil.), 57. 

Chat. du Me, 20 Juin 1837. 
Ma bien-aimee sceur, 

II y a peu de jours que je suis de retour de Vichy. A peine 
arrive, j'ai €crit a Constantin! de faire un emprunt ă la 
Banque Nationale et de te payer integralement la somme 
que je te dois. Je commence enfin â m'apercevoir que tu 
me bernes et que tu n'as jamais eu Lintention serieuse de 
venir me voir au Me, C'est cruel de ta part dagir ainsi 
envers moi, qui taime tant. Quitte donc ton Vassloui pour 
quelques mois, viens un peu te retremper en France, voir Paris et ses beaux environs. Si tu attends que tes affaires finissent, tu te trompes fort: jamais elles ne finissent en 
Moldavie, ou Lesprit de chicane estă l'ordre du jour ; elles 
Y augmentent, au contraire, et se perpetuent ă /infini. Qui 
terre a, guerre a en Moldavie. C'est connu. 

Nous nous portons tous bien, et taimons d'âme et de 
ceur. Ecris-nous souvent, puisque tu fais la mechante et 
ne veux pas venir nous voir. 

Nous t'embrassons, ainsi que tes enfants cheris. 

Je suis 

ton devou€ frere 

Gr. Ghyka. 

1 Fiul fostului Domn, ce se. afla în laşi.
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23. Profesorul şi scriitorul J. A. Vaillani către 

doamna Elena Şubin. 

Madame, | | 

Cest dans ie plus profond desespoir que. je vous ap- 

prends la mort de votre excellent frere et. de mon ex- 

cellent ami, le prince Gregoire A. Ghyka; malgre toutes 

les consolations et tous les encouragements que lui ont 

prodigu6s son €pouse et moi, il sest brule la cervelle â 

8 h. du jour, il y a un instant. Nous pleurons tous. 

Adieu, et qu'il vous soutienne dans votre atfliction. 

Je vous salue: 

(Mardi, 24 aoât 18571.) 
Vaillant. 

Din hîrtiile lui Mihai Kogălniceanu. 

| | 

Grigore Alexandru Ghica, viitorul Domn, către 

Mihai Kogălniceanu. 

Marginsni, 26 juillet (1848). - 

Mon cher ami. Par votre lettre du 22juillet vous m'an- 

noncez que Popinion de quelques-uns serait que les boyards 

n'ont rien fait que soutenir les 35 articles quisont conformes 

aux principes reglementaires et par consequent emina- 

ment (sic) aristocratiques, tandis que les Valaques ont 

abordes (sic) franchement la question des reformes ra- 

dicales dont ils voulaient doter leur pays; plus que dans 

toutes nos petitions, mâmoires, etc., nous nous sommes 

bornes ă attaquer rien que les abus de Michel Stourdza, 

sans faire aucune mention des institutions liberales qui sont 

indispensables au pays. Je commencerai d'abord par vous 

rappeler que, lorsque les boyards firent la demande des 

35 articles au prince, personne en Valachie ne songeait 

1 Vezi D. A. şi D. C. Sturdza, Acie şi documente relative la istoria 

renaştevii României, V, p. 49% şi urm.
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â une constitution, qui fât basce sur des principes radicaux, 
et que ce sont encore les Moldaves, qui, par cette mani- 
festation, donnerent Peveil aux Valaques. Si les Moldaves 
avaient reussi alors en adaptant des mesures mieux com- 
binces et plus energiques, €videmment que ce serait nous qui aurions proclamâs (. sic) plus tard ces principes lib6- 
răux, sans nous laisser devancer par les Valaques. Apres 
avoir âchou€ dans leur combinaison, les Moldaves, ign0- 
rant ce qui se passait en Valachie, ne pouvaient, ni ne 
devaient suivre d'autre voie que celle que nous appel- 
lons (sic) legale, en attaquant ladministration vicieuse de 
M. Stourdza, qui seule pouvait apres coup justifier la ma- 
nifestation du 29 mars. Lorsque plus tard les evenements 
de la Valachie eclaterent, nous €tions dâjă lancâs dans cette orniere, les commissaires impâriaux €taient sur les 
lieux, et la nouvelle nous &tait parvenue le jour meme de 
la prâsentation chez Talat-Effendi, Vous conviendriez done qu'il €tait deja trop tard pour agir en sens inverse. En- 
suite le cholera vint fondre sur nous, tout le monde se 
dispersa, et, bien peu de jours apres, les troupes russes en- vahirent le territoire. Voyons si depuis lors nous €tions â 
meme d'agir. La ville ctant deserte, la majeure partie des 
boyards €tant confines sur leurs terres, le petit nombre de 
ceux qui €taient libres ne pouvaient pas agir comme vous 
Pentendez, faute d'el&ments n6cessaires, faute de Punite 
d'idees et d'action. Ils se sont hâtes de faire ce qu'ils ont 
pu faire dans cette circonstance en se referant â Soliman- 
Pacha. Mais, pour mieux juger de la. situation de notre 
cause, qui, toute juste et legale quelle est, n'en est pas 
moins compromise, l'oyez (sie :) comment M. Stourdza vient 
de traiter Bogdan pour avoir os€ tre le porteur de notre 
supplique ă Soliman-Pacha. [1 le fit deporter ă Matzin, â 
la barbe des Turcs. Evidemment que nous jouons de 
malheur ; tous les pouvoirs sont entendus pour nous per- 
secuter; rien ne nous reussit, tout nous est refus€. Ajoutez â tout cela que les Turcs ont declares (Sic) vouloir r6- tablir le Reglement en Valachie et ea supprimer le chap. |.
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Par consâquent, on veut meme attaquer le principe 6lectif, 

ce qui amenera, n'en doutez pas, aussi Pabolition de la 

Chambre des deputes. Adieu donc au suffrage universel, 

voir meme le suffrage indirect ă deux degres; adieu ă toutes 

_Jes illusions des Valaques, qui tombent dans le royaume 

des chimeres. En presence de pareils faits, qui sont en 

cours d'execution, vous me dites duser de notre droit 

d'independance pour faire une declaration solennelle, afin 

de montrer le bien que nous avons voulu faire au pays, etc. 

Mais permettez-moi de vous observer que, vu Petat actuel de 

choses, vous ne trouverez pas cinq signatures pour apposer 

a cet acte, qui, selon moi, est fort inutile et prejudiciable 

m6me ă la cause; car une declaration pareille ne debaras- 

serait pas le pays des troupes russo-turques, mais . con-" 

tribuerait, au contraire, â y prolonger leur sejour. 

Japprouve votre profession de foi en matiere politique; 

je desire comme vous que les progres du siecle sintro- 

duisent dans notre pays, mais, pour qwi'ils arrivent un 

jour, il faudrait que nous ne fussions pas sous tutelle, il fau- 

drait que nous ayons la liberte daction, qui malheureu- 

sement nous est refusâe. Ces quelques personnes qui bla- 

guent aujourd'hui contre nous, sont des gens qui ont tourne 

toute leur vie dans un cercle vicieux et qui, 6crases par 

les difficultes qui se presentent, et n'ayant pas la force 

normale pour les combattre, sen prennent aux soit (sic) 

disant aristocrates du pays pour leur imputer & tort les 

'malheurs qui nous menacent. Ne faites pas d'attention & 

leurs clameurs et persuadez-vous bien que, si aujourd'hui 

ils censurent nos actes, c'est quiils projettent dejă une 

dâtection, qu'ils voudraient colorer des quelques motifs sp6- 

ciaux. J'accepte ces. barbotteurs de la masse (comme vous 

Pappelez), car, la masse ctani guidâe par son bon sens, 

qui est tout instinct, et, pas du tout passionns, juge les 

difticultes qui nos entourent, et nous sera toujours attachee. 

Personne ne s'est runi ă Krivesty, â cause de ces dernieres 

nouvelles; il ne nous reste plus rienă faire que d'attendre 

que les venements se dessinent mieux. Je vous avoue
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que Jai perdu mon latin et que je ne puis rien comprendre 
â tout ce qui se passe chez vous. Donnez-m'en la solution 
Si vous pouvez, 

Tout â vous: Ghyka. 
Dans peu de jours, jirai vous voir. 

HI. . 
Mihai Kogălniceanu către Grigore Alexandru Ghica. 

Ce 1 aoât [1848]. 
A peine €tiez-vous parti, mon cher Monsieur Ghylka, 

que le courrier de Jassi est arrive. On âcrit â Giers que 
la note-manifeste adresste aux Puissances de la part de 
la Russie est dans ce sens. L'empereur ne desire nullement 
un agrandissement de territoire, mais il desire â ce que 
lordre et la tranquillite soient râtablies dans les Principau- 
tes; il explique les raisons et les droits de l'occupation ar. 
mee, qui, du reste, ne durera que trois mois. Le prince 
est tres content, comptant sur la r&conciliation des biais (2). 
Votre pere a €t€ voir Duhamel au moment ou il ecrivait 
le courrier. Duhamel a adresse au prince une note tres- 
forte au sujet des terres de Neamtzo, affermees par le 
beyzade Gregoire [Stourdza], menacant qu'en cas de re- 
fus, il S'adresserait â lempereur, qui ne voit pas dejă de 
bon cil le beyzade, et d'autres pareiles compliments. Copie 
de la note a 6t€ adressee â Pabhe. Quant aux nouvelles 
que j'ai reues directement, je vous les envoie toutes en 
original, avec priere de me les renvoyer. Remarquez, je 
vous prie, les bons conseils de mon pere. Demain ou 
apres-demain je passerai la frontiere. S'il m'est permis de 
vous donner un conseil, permettez-moi de vous engager 
ă aller â Jassi. Tout le monde sy debande. II faut ranimer 
Lesprit public. Je vous envoie aussi quelques extraits du 
„Constitutionnel“, que je vous prie de me renvoyer quand 
vous les aurez lus.
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2 aoât matin. 

Javais fini hier soir de vous ecrire et je me proposais 

de vous envoyer ce matin le paquet, lorsque cette nuit je 

fus reveill par deux moines de “Neamtzo qui venaient 

m'apporter la lettre adressâe â Pabbe par Pa (sic). Elie 

est faite deux jours aprâs la note du general Duhamel, et 

appuyee par Cosmitza et le directeur de la Cour, Skeletti. 

Je vous envoie une copie. Dabbe est decide ă brâler les 

voiles. Il repond tout le contraire de ce qu'on lui demande, 

et le remercie pour son nouveau vekil. Giers va aujourd'hui 

a Neamitzo pour donner une bonne Jlavade aux envoyes 

de S. A. Ce sera tres drâle la scene qui aura lieu entre 

M' Cosmiiza, charge dune mission du Prince, et M! Giers, 

charg6 dune mission du dâlegu€ de lempereur. Vous 

pouvez garder copie de la lettre de Pempereur, pour la 

montrer aux amis et connaissances. Voilă tout ce que je 

sais. En attendant, je suis comme toujours 
Votre tout-devou€ 

Kogalniceano. 

Rosetti n'a pas envoy€ des lettres en question; tâchez 

de mettre la main dessus. 

Giers est charge d'annoncer officiellement au couvent de 

Neamtzo que quand mâme la protection russe ne man- 

quera pas â cette communaut&. Pour le moment, la scene 

de Neamizo fera une assez bonne impression dans le pays, 

et Stourdza en crevera de depit. 

> 
II. 

Grigore Alexandru Ghica câtre Mihai Kogălniceanu. 

Yassi, le 13 octobre 1848. 

Mon cher ami. Je ne vous ai pas €crit depuis quelque 

temps, n'ayant rien de saillant ă vous communiquer. Si- 

lence complet de Constantinople, rien de nouveau de Bu- 

carest. Avant quinze jours on annoncait Tarrivâe de 

Fouate (sic)-Eftendi, actuellement on men parle plus; il
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parait qu'on vous traite en vrais parias. Les Valaques, qui 
ont fait une râvolution et ont combattu contre les Turcs; 
sont cent fois mieux traites que vous autres. Ils ont €te 
amnisti6s pour la plupart; les plus coupables, envoyes 
de leur pays; quant â nOus, qui avons demande le main- 
tien du Reglement, on nous. abandonne â la vindicte 
du prince, qui nous confine â nos terres et nous traque 
comme des. bettes (sic) infâmes. Que penser de tout ceci? 
Je vous le demande â vous. 

Donnez-mui des details sur les. evenements. de Vienne, 
qui nous intâressent beaucoup et ne soyez pas laconique 
en fait de dâtail> qui se rapportent ă cette question vitale 
pour lAllemagne, et peut-ctre meme pour les pays limi- 
trophes. 

Tout â vous: Ghyka. 
Negri m'a oubli€ entierement: faites-lui mes amities, La 

feuille de la Bucovine va bien jusqu'ă present, et nous in- 
teresse beaucoup. | 

Ă monsieur Michel Kogalnitziano, Czernovitz. 

+ 

IV. 

Vodă-Cuza către Mihai Kogăliiceanu. 

Staţia Jassy. 
Depeşă telegrafică. Presentată la Bucarest în 14 Iuli 

1860, oara 1 m. 5 amiazăzi, sosită la Jassy în 1860, oare 
4 m. 50, amiazăzi. 

M' Cogalnitchano, ministre-president, Jassy. 
Dechiftre. 
Je connais par d'autres personnes encore la conduite de- 

plorable de Yepoureano, et Vexplication en est tres facile; 
vous lui portez ombrage, il jalouse vos succâs; c'est triste 
quun homme de son merite et de son integrite donne dans 
ces miseres, mais telle est Phumanit€. Ceci pose, Je ne vois 
pas en quoi cela peut vous decourager et vous faire voir 
votre retraite. Car moi, ne pouvant plus jalouser personne,
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vouz m'avez 6leve tous trop haut quwă mon tour je ne 

sache pas vous distinguer et vous mettre en position de 

rendre des services au pays et vous tenir compte de tout 

le concours que vous me donnez pour le grand bien de 

notre cause. 

Du courage, Cogalnitchano, continuez; personne, je vous 

Je repete encore, ne saurait mieux faire que vous. Je suis: 

jă pour vous rendre justice, confondre la malveillance et 

la calomnie; ils seront bien obligâs de vous rendre un 

jour tous justice, et ce jour-lă ils seront tous revenus au 

point de nous entourer pour servir nos efforts communs 

et finir bien plus facilement encore en ce que nous con- 

struisons avec peine, surtout ă cause des obstacles que 

nos propres amis nous creeul. 

Je vous reitere mon enticre satisfaction pour votre con- 

duite, tant comme ministre, que comme mon representant 

dans la Chambre, ot vous sauvegardez tout le monde et 

tous les interâts publics. 
Prince Pegnant. 

A 

V. 

Cancelariul Andrâssy câtre Mihai Kogălniceanu. 

Privee. Bude, le 8 septembre 1869. 

Monsieur le Ministre. La note que vous avez bien voulu 

m'adresser le 7 aoât, ma ât€ remise par M' Steege. Je 

vous remercie de vous tre adresse directement â moi, 

laissant de cote la voie officielle, qui souvent rallenti (sic) 

la marche des affaires et rend plus dificile leur sollu- 

tion (Sic). 
Je nai pas besoin de vous affirmer, Monsieur le Mi- 

nisire, que, connaissant les difficultes du Gouvernement 

Princier, place vis-â-vis dune population susceptible et 

ombrageuse, je voudrais bien que, de notre câte du moins, 

tout făt evite qui pourrait rendre cette position plus dit- 

ficile encore.
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La reponse donnâe par le baron Orczy â la del&gation, 
pendant mon absence, m'tait parfaitement inconnue, et je 
vous avoue franchement qu'elle n'entrait aucunement dans 
mes vues. 

Depuis, le Gouvernement Royala pri (sic) des mesures 
que, jespâre, vous saurez apprecier. M' de Kalnoky vient 
d'etre avis€ de se mettre en rapport avec M? le Prefet de 
Buseo pour faire, en commun avec lui, des enquerres (sic) 
sur lieu. En mâme temps, jai donne linstruction ă M" de 

Beldy, chet de la commission internationale, de pousser 
activement les travaux preparatoires de delimitation ; Pes- 

prit conciliant lui tant fortement recommende (sic), pour 
qu'enfin ces malheureux conflits de frontiere arrivassentă 
leur terme. 

M" Steege, du reste, a bien voulu se charger de vous 

transmettre les details de notre conversation relativement 
a ces .questions. 

Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de profiter de cette 
occasion pour râiterer expression de la considâration la 

plus distinguce, et des meilleurs sentiments, avec lesquelles 
(sic) jai Phonneur d'âtre 

De Votre Excellence le tres-humble et tres-obeissant 
serviteur 

Andrăâssy. 
Son Excellence Monsieur de Iogolniceano (sic), prâsi- 

dent du Conseil des Ministres de la Principaute de Rou- - 
manie, etc., etc. 

+ 
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1. 19 April 7054 (1546). Petru-Vodă, Pentru „Lazară 
sin Iuga şi nepotu-săii Mogăldea, fetorulu lui Iştocă, şi 
Grozaviă, fioruli Sofiicăi“, cari vind moşia de la stră- 
moși, dată de Alexandru-Vodă, ;ăum[ăltate de sati de 
Rumăni“, lui Efremă Hura V ornicul, drept 400 de 
zloți tătăreşti Apoi „Andrieşană şi fratele său Dragosinuă 
şi nepoţii loră, Luraşco, şi surorile lui, Anna Şi Ileana şi 
Mărina, fecori lui Arpaşii, şi nepoţii lori, Vărvara şi Mă- 
rica și Ilisafta, fezorii lui Vreamiașt“, vind altă jumătate, cu 
350 de zloți tătăreşti. „Ilinca preaotiasa“ vinde „a patra parte 
de satu de Zmeiani“, cu 200 de zloți tătăreşti, cu cari a plătit 
pe „lane Griacul dela Bărladi“. Satul umănii era.-+prea 

„Smila“. „U Iasă, I[eat] 7217 [1708], Dechfefiivrie] 15, ami 
Scrisă eu, Axintie Uricară, pe cătu amu pututiui dezlega, 

să să ştie.“ 
2. Suceava, 10 Septembre 7107 (1598). Eremiia Mogbhila- 

Vodă, către Haragrijă (sic) bivă Veli Vaătahi, pentru cer- 
cetare la „hălăştău“ la Zmiiani. „Dvornică ucili.— Vasilie. « 

Format mic în lat. Pecete de ceară, ruptă. 

3. Iaşi, 2 Iunie 7109 (1601). Eremia Moghila, către „Isacă 
Vist[ieriu] oti Hiăpeşti“, că sau jăluit „sluga noastră Dră- 
gani Ciolpani i lonaşco vat[ahu] za Vist[ierie]« împotriva 
unei „Ileaina“ (sic), ruda lor, din Negoeşti; a întărit a. akpe 
34 ceaca[=două vetre de sat] din Măteşti şi Negoeșşti. Fără boieri. 

Pecete mică, rotundă. — „Stroit Veli Loglo)flăt] uciră. Drăgu- 
șanu.“ Slavon. — Şi traducere de „Gheorghie Euloghi, dascală.« 

4. 30 Mart 7114 (1606). Eremia Mogbila, pentru „Anisie 
fata lui Isaiă, nepoata lui Ghermanii Post[elnică]“, care vinde 
moșie de la „bătrânul Ştefan-Vodă“, a patra parte din 
„Mastatici şi dinu Piţigani, în gura Bancii, cu loc de moară.
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în apa Bărladului“, lui „Toaderi Chiriiaci Căm[ijnaru“, 

pentru 400 „taleri arginti“. „Costăni şi sora lui, Sofiica“, 

vind moşie, de la „bătrănul Alexandru- Vodă“, a patra 

parte din „Borăşti, unde ai fostă Bora gudje]“, cu preţ de 

60 de taleri d€ argint. „Tătiulă, tezoruli-Ștefului, şi Anghe- 

lina, fata Mălaniei, şi Dragoşi, fitori lui Echimiă, nepoți 

lui Fărămă, strănepoți lui Oana Julici“, vînd moşia lui Oana 

Julici, „de la [lie- Vodă, a patra parte dintr'osălişte ce să 

chiamă apa, pre di-asupra făntănii, şi cu locu de moară 

în Bărladă“, în Ținutul Tutovei, cu 60 de taleri de argint. 

Marturi, fiii: Constantin, Alixandru, Bogdan și boierii. 

Stroici Logofăt. , 

„La şcoala sloveniască în St. Sava Sau tălmăcitu.“ 

Şi original pe pergament, slavon; șnur roşu, pecete căzută. 

5. 30 Mai 7114 (1606). Eremie Moghila, pentru „Magda 

şi surorile, Tudora şi Tudosca şi Dumitra“, urmaşi ai lui 

Coste Clopăti, cari vind moşia lui Clopot, de la vechiul___ 

Petru Voevod, din „Clopoteşti, unde se zice Tuleştii“, lui 

„Toădefu Chiriiacu Velu Camănariii“. lonaşco nepotul Ks- 

ASrsps vinde şi el partea sa. Mai vind părţi „Anisiia fata 

lui Isaii, nepoata lui Ghermani Postelnicu“, cu acte de la 

„Ştefan-Vodă cel bătrin“ ; Cost nu şi sora lui Sofiica, fiii 

lui Borce Ceaşnic, nepoţii lui „Oană Julici celă bătrîni“, 

„Teatiuli fiulă lui Ştefuli“ şi Anghelina, fata Melaniei şi 

Dragoș fiul lui lachimu, nepoţii lui Fărămă,. strănepoţii lui 

Oana Julică. Mărturia boierilor. Iscălitura lui Stroici. 

Pergament fără pecete, dar cu şnurul roșu păstrat. Și traducere 

nouă. 

6. C. 1620. „Eu, Stanca, &upăniasa lui Murgot c-ai fosti 

Dvornică“, arată că „ami dati şi amu dăruitu pre nepotu- 

meu pre Ifrimu şi pre fiiulă său Neculai“ cu partea lui 

de moșie „dină Bălăceani, dinti Zmiiani . . ., pentru sufletului 

meii şi â părinţilori mei, pentru căci ei ramă alți fe- 

tori, să hie lui ... . şi moşie cu totii venitului“.  Marturi: 

„dinaintea surori-sa Aniţa şi popa loni de Zmeani şi 

popa Gavrilă de Tărzii şi Drăganu de Zmeani şi Ru- 

gina diaculu şi Lazară Gătini şi Gligorie nepotu-săii
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Şi lonaşco Lazea şi Dumitrașco Teleagă şi Tiştibană Şi 
nepoată-sa Angheniia“. - o 

Peceţi: a lui Murgoci şi alte patru, ciudate, cu fum. 
„7: „lksafta fata lui Preabici Logofătu şi cu fiii miei Io- 
niţi şi Dabi[ja], şi cu featele meale, anume Ervasiia Şi Al- 
temia, nepoţii lui Preabici Logofăt“, vind „o selişte de sati, 
anume Negoeşti, ce săntă în Ținutuli Brăladului, de spre 
răsărită, ce să 'npreună cu hotarult Bojoraniloră, lui 
Scherletii şi frăţine-său, Jopului, de Zorileani“, pe lei bătuţi. 
„Şi derease domneşti ce avemi “pre ceale - moşii săntu 
pre mâna semențţiei noastre, gupăneasei Focei Urica- 
rului.“  Marturi: Păparea ... de inutulă Orheiului, 
Ureache de Iveşti, Nuoră de Telineşti, popa Vasilie de 
Telineşti, Ionaşco fratele lui Nuori, Simionu diiaci de 
Stoineşti, Todorinu otă Măcineşti. Şi eu Ştefanu Rang) 
mami prilejit acolea, şi sai rugati de ami scrisu“. 

Iscălituri şi peceţi cu fum. „Popla] Vasile Nuori“ (sic). 
8. [C. 1623] F. aq. „Lule Tutuli i să 12 prăgari. Ionaş- 

culă i Toaderu Beldiman, nemesnichii bărladschii, lonaş- 
culă Dinga cupeţi i Plust (si6) Goianu i Hăre tiju, Gri- 
gori Căpăţină de Sirbi n mnorin aan ASBpuy, orăşeni dănu 
Bărladă“, pentru „Irina, fimiia Ghinei ce au fostă părcă- 
labii“, care vinde moşie la „Țigani. în gura Bănciei“, la 
Mastatici, lui „Scrătloe [=Scărlet] şi lui Tudurache—, cumii 
i-au arătată şi zapisă de cumpărătură dinu zilile lui U- 
reche Vornică!“. — Vinde şi, Anăsie fata lui Isaiu, nepoata 
lui Ghermani: Postlelnic]“. Se daă galbeni „Şi ună cală bună 
Şi o iapă cu mănzuli“. ! 

Copie din 5 lunie 1784. 

9. 1-iu lanuar 7131 (1623). „loni Carapoto[nă şoltuz Şi . 
12 prăgari şi preoţii domneşti (non renpexiu] şi toți oa- 
menii bătrini locuitori [mawsanu] din tîrgul [7pur)] Bărladu 
[pănă aici slavoneşte]. Scriemiă şi dămu ştire cu [ajastă 
scrisoare a noastră cumi ati venită înnaintea noastră Zu- 

1 Nistor. Actul e deci după 1610,: cînd Nistor Ureche nu mai era 
Vornic (Uricariul, XVIII, p. 476), Cf. şi no 7: Ghinea era, încă în 
viață la 1623,
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păneasa Sanfira, cneaghinea Dumitraşco Chiriiac [de aici, 

slavoneşte] şi fiii ei, Toaderii şi Mariia“: vind moşia lor 
de la Anasiia fata lui Isaiă „nan$ Dutu părcălabu“, pen- 
tru 100 de taleri de argint; plătesc Ghinea şi soţia, Irina. 
A patra parte din siliştea Iapa e vîndută aceluiași pentru 

60 de taleri de argintii. Întărire. Se pune şi neuar wparm 
NEUAT "PPP EphaâA. 

Slavoneşte; şi traducere din 4 Novembre 1820, de Ionii Stamate 
bivă Veli Pitarii, în Iaşi. 

10. 17 Decembre 7133 (1624). Radul Voevod, pentru Si- 

mionu Vel Spătar, care aduce zapisul de vinzare al lui 
„Ignatu și soţia lui Draga, nepoata lui Stanculi din Bă- 
cani“, pentru loc „cu moară pe Tutova, cu Kamuu de vatră,. 

Pecete ruptă. — „Dumitrașco Ștefan Velă Logofătit uc[il]. Mar: 
mure.“ — Slavon. : 

11. 3 lanuar 7436 (1628). Miron Barnoschie Moghilă- 
Vodă, pentru „Drăganu şi Efrimă şi Albuiu“, cari au za- 

pisul lor de la „Simionă Gheuca Velu Medelnicariă şi de 
la Petriulă părcălabi şi de la Lupului hotnogi şi [Plaşco 
chihaia, şi de la jupăneasa Murcoae, şi popa Dragoşă oti 
Greci, şi Toma, etc., din Hulpăşeani“, pentru cumpărare de 

moşie, de la „Grigorie, Sofroniia, fiii Grozavei, nepoţii lui 
Ghermană din Zmiani*; în satul acesta şi în Bălăceani 

din Ținutul Tutovei. Acelaşi Logofăt. — Slavon. 
12. 30 April 7136 (1628). Acelaşi Domn, pentru Efrimu 

şi fiul, Neculai, cu zapisul de la „lonii de Zmiani şi popa 

Gavrilă otă Trădzii şi Drăgană din Zmiani, Rugina diiac 
şi Lazări Gătinu şi Gligorie, lonaşco Lazia şi Dumitraşco 
Teleagă şi Tiştibanu şi Aniţa şi Angheniia“, cari mărturi- 
sesc cum că „Stanca, jupăneasa răposatului Murgoci bivii 
Dvornicii“, dă averea, la Zmiiani, de pomană. — Acelaşi 

Logofăt. — Scrie Sava. — Slavon. 
13. laşi, 28 April 7136 (1628). Acelaşi Domn, pentru 

„Efremiu Stolnicelu din satul Zmiiani şi cu Ghianghea bivi 
Velu Vornici şi fiul său Niculaiui“ (v. nl 12), pentru mo- 
şiile cunoscute. — Scrie Sava: 

14. Iaşi, 10 Decembre 7137 (1629). Acelaşi Domn, pentru
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„» Vărvara fata lui Telea Stolnici şi ginerii ei, Buciumaşu 
Pitărelă şi Zahariia diiaci“, în proces cu „lonaşco Mar- aj . . mure şi cu fratele lui, Mierea Uricarii, şi cu cumnatul lor, 
Toaderi, şi așijderea cu Albuli şi cu Efrimi și cu unii 
răzaşi ai lor“, pentru o moară pe Smila; Se aduce şi act 
de la „sfânt răposatul unchiul [Sua] Domniei Mele, Eremiia 
Moghila Voevodi“. Proces cu Toflea Murgoci şi cu Nechita 
aprodă şicu Molodeţii şetrărelă şi cu popa Gavrilă ginerele lui 
Ghermanii“, şi alţi răzeși, pentru satul Rumăni. Telea Stolaic 
luase o parte din Rumăni de la „Efrimă Huru bivă Velă 
Dvornicii“. — Acelaşi Logofăt. — Borțijleanulu. — Slavon. 

15. Hărlăă, 30 August 7135 (1630). „Dumitrașco Ştefani 
Velă Loglojf[ătu] şi Lupuli Vfe)lă Vornică de Tia |ra-de-gosu 
şiLupuli Vel Vornicudenă Țara-de-susi și Gavrilaşu bivu 
Velu Vornici şi Petraşco Boulă Vel Spătar şi Grama biviă 
Stolnică şi Furtuna bivii Comisu şi Pavălă ftori Logofăt şi 
Istratie treti Logofătu şi Crăciunu Aga şi Gavrili Mirca 
Vornică şi Dumitraşco Gheuca Vornică şi Neniulu Vor- 
nicu și Gorganu bivă Vornici şi alţi boeri dină Curte 
glojslpoJd“, pentru „Stanca, gupăneas[a| lui Murgoci Toflea 
bivu Vornicit“, care vinde moşie la Păulești. Şi partea lui * 
Goianii Ganguriă. | 

16. laşi, 15 lanuar 7139 (1631). Moisei Moghila- Vodă, 
pentru Albulu şi Frimulă, în ceartă cu Arsenie şi Erina, 
pentru Zmiiani, parte, luată drept Un. Kpak cm 'reauS şi 4 ta- 
leri. Acelaşi Logofăt. Scrie Focea. — Slavon. 

17. laşi, 17 Mart 7139 (1631). Moise Moghila, pentru 
„Dumitru bivă prăcălabu“, în procescu Frimulu. Dumitru - 
se da drept „fii de suflet (ene Amentn) al „Murgotoaei“. 
Cellalt arată că i sa dat prin botez. Iscăleşte Domnul. 
Uricar: Dumitru. 

18. laşi, 12 Maiu 7139 (1631). Moisi Moghila- Vodă, pentru 
„Stanca Murgoctoae şi fiul ei, Dumitru bivu prăcălabi, cu 
nepoții ei, Drăgani şi Efrimă şi Albul“. Pomenit „Costan- 
tină Cimbala, Ionașco Patereale, Silăvestru, Frimult (în 
loc de Efrim)... Ghianghea Velă Logol[ăjt vețil] iscaal.« 
Fără scriitor. — Slavon.
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19. laşi, :30 Maiă 7140 (1632). Alexandru Iliiaş-Vodă, 
pentru „Ionașco de Zmiiani şi cu Ursul și Dumitrașco, fe- 
torulu lui Buciumaş“, şi „alte semenţii lor“. „Căndu să va 

văna 'peaştile, să fie cu ştirea tuturoră, şi să-lă inparţă fră- 

țeaşte, să iă ei trei peşti şi ceialalți unul; iară cine va 

văna într'ascunsu, să fie datoru porţei 12 boi... [Crăsltea 

Damiian“ scrie. 
20. laşi, 5 lulie 7140 (1632). „Simionu Gheuca Medelni- 

ceariulă-celi-Mare* arată că sa pirit cu Ionașco, Ursulă 

şi alţi „frați ai tor“, pentru o poiană „desupra Rumăniloru“. 

Gorgan Vornicul merge ca hotarnic, cu Maftei Roşca de 

Bîrladu!. „Cine de întru noi va mai scorni pără prentru 
ataste, să fie de gloabă porţei 12 boi.: Marturi: „Gheanghea 
Logofătulii-celă-Mare; Tiiput” Vornicul de 'Țara-de-gosi, 
luraşco Başotă Hatmanul, Ursu Varticii Vorniculi, Ga- 
vrilu Mirca*. Iscălituri. — Scrie „eu Dumitru uricariă“. 

Pe Ve, notiţă slavonă a lui „Crăstea Damiiană uricariu€. 

21. laşi, 11 lanuar 7143(1635). Vasile-Vodă, pentru Si- 
mion Gheuca Mare-Medelnicari, care a cumpărat „o parte 

din Băcani...,din toată partea lui Stanculu a patra parte“ 

și parte din Poliţani. „Pătraşco Başotă Velu Loglojflă]t is- 
calu.* — Pecete mare, ruptă. — Slavon. 

22. laşi, 6 Iulie 7143 (1635). „Simion Gheuca Medelni- 
ceariulu-celă-Mare“ arată că a lăsat „giupăineasii meale - 

Măricăi, cu partea mea dinu bucate şi dinu toti ce vomu 

avea, giumătate, ca să mă comânde cumi să cade, ca pre 

ună omu“. Dar se vor plăti întăiu datoriile. „Şi de datorii 
după pamenţi, ca să aibă a da pre la mănăstiri, să-mi 

facă slujbe și sărăcuste cu bucatele meale, iară giumătate 

dină bucatele noastre şi dinu toti ce vomu avea, să fie 

partea giupăineasii meale Măricăi, ca să să hrănească pănă 

unde va vrea Dumnedzău, de va fi vie, iară după moartea 

ei să-i fie şi ei de comăndare şi de pamenţi. Aşijdere de 

unii sati anume Băcanii, cu mori şi cu toli vecinului, ce 

ne iaste cumpărălură înpreună cu giupăneasa mea, iarăşi 

1 V, [. Antonovici, Fraţii Gheorghie şi Neculai Roşca-Codrianu, 
"Birlad, 1908, pp. v-vr.
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lamă lăsată să fie a ei, cu totă venitulă... Mami lăsati 
să mă grijască şi să mă comănde. Dintre mulţi boiari ce 
au fostă dumnealoră de față căndă ami făcută acestui 
zapisu, dumnealui Chicoşt Şetrariulă-celu-Mare şi dum- 
nealui Răcoviţă Cehanui Logofătulă şi dumnealui Tode- 
raşco Logofătuli ală treile şi Caracaşii Uşeariulu-celu 
Mare şi Apostolu ce au fosti Pitară şi lonaşco Prăvălie 
şi alţi boiari au fostu. Deci cine să va smenti dinu fraţii 

noştri sai dini sorori sau dinu nepoţii noştri, şi va vrea 

să părească pre giupăineasa mea după moartea mea, pentru 

bucate sau pentru acelă sată, acela să fie trăcleati şi pro- 

cleată, şi să fie ucisă de Domnului Dumnedzău şi de .prea- 
cista maica lui H[risto]s şi de toţi svenţii, şi să aibă parte 
cu luda şi cu Ariia, şi să n'aibă locă înti pământă a veni 
după mene. De atasta mărturisescu cu sufletulă micii. Şi 
eu, Borăleanulă Uricariuli, amă scrisă ca să să ştie“. [s- 
călituri şi peceţi. Între ele, şi -eii egumenulu Gligorie de 
Ră&ca şi noi mărturisimă“ (pecete cu Sf. Neculai) și + cata 
neuar Monaerip Pmuka. Foarte frumos iscăleşte: „azi Bo- 
răeanulu Uricară€. ” 

23, laşi, 3 Lunie 7146 (1638). Vasilie-Vodă, pentru „Erina, 
fata Păraschi, nepoata Dochii“, în proces cu „Efrimă fra- 
tele lui Albulu“, pentru parte din Zmeiani, şi cu case gata. 
Pomenit Mierea Uricari. — Gavrilaș (?) Velu Logoi[ătul.— 
Şaidiră. — Slavon. | 

24. 20 Decembre — (e. 1640). „Gligorie şi sora mea 
Sofroniia, fecorii Grozavei, nepoţii lui Ghermană di Zmii- 
ani și Bălăceani“ vind moşie în aceste sate „lui Drăgană 
şi lui Efrimă şi Albolui, dereptă dzeace vaci cu viţii şi 2 
boi, și pre bani doazeci de taleri bătute“. 

Marturi: „Simionă Gheuca-ce au fostă Comisii și Pe- 
trulă prăcălabolă şi Lupului ce au fosti hotnogă şi Paşco 
chihaia şi popa Dragoşi di Greci, Toma de acolo şi lo- 
naşco şi Radol şi Toaderi di Holpăşeani şi alţi oameni 
buni.“ — Peceţi. 

25. laşi, 28 Octombre -7149 (1640). Vasilie- Vodă, pentru 
„Dumitru Gheuca ce aă fosti Vornicii de Poartă, şi cu
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soru-sa, cu Anghelina“, cari se judecă cu „cumnata lori, 

Mărica, gupăneaasa lui Simion Gheuca ce au fostu Medel- 

niceari-Mare, pentru rămăşiţe: ce au rămasă de Gheuca 

Medelniceari, şi pentru ocine“. Arată zapise că a dat lui 

Dumitru Băcanii, iar surorii un sat cu numele lăsat în 

alb, „încă în dzilele lui Mironă Barnovschi-Vodă, căndu 

au fostă vrăndu Simioni Gheuca să să înparţe de gupă- 

—neasaa lui, de Maărica, pentru scrăbă ce au fostii avăndu 
înpreună, iară după aceaia ei s'au înpăcatu şi au lăcuită 

depreună de atunci pănă acmu, ce s'au săvărşită“. Ea 

arală zapis cu mărturii, şi de la „egumenii de la Sventaa 

m[ă)n[ăjstire de la Uspeniia Preacistei şi de la Sveataa 

Veneri“. Domnul hotărăşte că zapisele fraţilor sint făcute 

la năcaz. Li se ieaă. Învinşii dau „erăia în Vistiiariulu 

Domniei Meale“. Iscălitura Domnului. 
Pecete mare, ruptă. -- Ct. vol. VI, pp. 20-1, no 34. 

26. 17 lulie 7151 (1643). „Linasie şi Hu... şi Necula, 

nameaşnicii de Brăladă, şi Iani şoltuzulă cu 12 părgari, şi 

popa Ştefanu, domnescu, şi lonaşco dini G...,tij,i Ursul, 

Văntulă tiju, i Micro tijă, i Ilie Cotistari (sic), i Necula 
Bărbo..., tiju, i Neagoe tau fosti şoltuză, i Simionui Pă- 
ticatulă, şi mulţi orăşeani buni şi .. .şi tineri, de oraşi de Băr- 

ladu“ mărturisesc că „fratele lui Scrăletii şi cu fegorulu li- 
safteii, fata lui Breabicu Logofăt“, au venit pentru vin- 

zarea siliştei Negoeşiii. | 
Pecetea oraşului, ştearsă, și multe altele ; una grecească, alta:... 

Vornicu“. | 

27. 1-iu Februar 7152 (1644). „Simionu Cernea (?) şol- 
tuzuli, cu 12 părgari, şi popa Ştefanui celă domnescu şi 

Ionaşco Dinga neguţătorulă şi Naculu tiju şi Văntulu tiji 

şi Ciudinu tiju şi Neagoe tai fosti şoltuzi şi mulți oa- 
meni buni, tineri şi bătrăni, de tărgu de Br[ălladu, aşijdere 

și Drăganu de Zmiiani, slugă domnescă, şi Bălani Hulpe 

de Hulpăşeani şi Bălea tiju, şi Petria de Banca, şi Necoară 
de Suseani, şi alți oameni bună de ţ[a]ră, ce ne-amă prile- 

jită“, mărturisesc pentru Anghelina și fiul ci Vasilie, fata lui 
Simioni Miera, fiul Nastei, fata lui lonu Fărăma de Fără-
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meşti, cari vind „doi bătrăni din siliștea* de acolo, „Su- pănului Scrălătu de Zorileani“, pe 100 de lei bătuţi. Pecete oraşului; pecete cu „ermonahti Theodo [?]:. 
28. 1-ii Decembre 7133 (1644). Vasilie- Vodă, pentru Ne- culaiă şi Irimiica, fiii Marfei, cu rude, Irimiia fiul Anei, Ionaşco fiul Popei, Corniţi. fiul Agafiei, Gavril fiul Nastei, cu Drăgan, Ifrim, Albul: se învoiese pentru Biliceani şi Zmiiani. — Toderaşco Vel Loglojfătă] iscatu. — Vasilie Corlati. — Slavon. 
29. Suceava, 16 lunie 7153 (1645). Vasilie- Vodă. Întărire 

pentru un 'Toderii. Scrie Larionă. 
Pecete cu chinovar. 

30. laşi, 8 Februar 7159 (1651). „Ursulu dinti sati dină 
Zmiiani, fiorulu Irinei, nepotulă Vărvarei, strenepotulii 
Telei ce au fosti Stolnici“, dă moşie în acest sat, din 
„Romăni“, din Strămba, „dumilor sale Enachi [i] lui Ga- vrilu PălfaJdi, şi dumisale Toaderă Păladi, pentru sufletul 
celora ce li-au agonisiti aciaste moșii, şi pentru sufletulă nostru“. Marturi: „Scrăletă dină Zoriliani Şi A postolachie 
de Zmiiani şi Bejană Gheuca şi onaşco snă Drăgană otă Zmiiani şi popa Gavrilă celă domnescu otu Bărladu şi 
popa Chiriiacă duhevnieu mieu de acolo] şi Dumitrașco 
Butumaşi de Zmiiani şi Căzaculii, trate-miei, de Zmiiani 
şi Antohie Costachie Armaşă şi Costantinu Bujoranuli şi 
Necula Bujoranulu şi Costantină Țopa părcălabu şi Ionașco 
TȚopa şi Pavălu Surtă otu Ghergheşti“. Iscălitură Și peceţi.— 
Scrie Constantin. - 

31. laşi, 5 Iulie 7159 (1651). Vasilie-Vodă: Au venit la 
el „Paladieşti:, cu zapis al lui Ursulă (v. n-l precedent). 
Întărire. „Az Gorghi Ștefană Vel Logfojf[a]tă iscal[ă]., 

Ma Dans | 
| (/ În |      
  

   
— Dumitraşco. 
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39. 8 Iulie 7159 (1651). Măricuţa Gheuca dă Băcanii „şi 

curţile nostre, şi cu besiarică în sati, şi cu hălăştei, şi cu 

moară ce iaste în mijloculă satului... lui Toader Păladie 

s[ăn Paladi Vistiarniciă, Dumnădzău-lă pomeniască, ca să 

fie direptu sufletulă mei şi a gupănu-meă, Dumnădzău-lă 

iarte. Lari dumnialui Toderaşco să aibă a mă griji Şi a 

mă socoti pănă ce voiu fi vie şi a şădea cu mine îni 

curți. Iară, după săvărşăniia mea, dumnialui să aibă a mă 

comănda şi a-mi pune ţar (sic), ca unii gupăniase, cum să 

pane şi altorii gupăniase. Însă dină bucatele meale ce voiă 

avia că, să mă grijască şi să aibă a da pentru sufletulii 

meă cui voiu lăsa ei cu limbă de moarte, acelora să dea.“ 

Nimeni nu va strica „acasta danie şi darovanie ce am dă- 

ruitu... Dinaintia a mulți oamini buni, bătrăni şi tineri, şi 

dana (sic) a neguţitori de tărgu de Băriadi, şi dinainte a 

multe slugi domneşti de la ţară, şi denaintia Grasulu- 

şoltuzulă, cu doispriace părgari, şi denaintia Dabijei Vor- 

niculă de tărgu de Bărladii, şi dinaintea popei lui Gavril 

de la besiarica ca domnească otami, şi dinaintia popei 

lui Chiriiacă otami, şi dinaintia poptă lui Lonaşco dină 

Cozuba, şi dinaintia dumisale lui Scărletu, şi dinaintia Jo- 

pului brati Scărletii, şi dinaintia Dingăi bătrănulu tăr- 

gului, şi dinaintia lui Simionă Cernaa z-au fostu şoltuzii, şi 

dinaintia lui Toaderii Davidesculi ca zii fostă soltuzi, şi 

dinaintia Ursului Vâăntuli, și dinaintia lui Hilofie fecorulă 

Vaântului, şi dinaintia lui Micro, şi dinaintia Cărstei ca ai 

fostu şoltuzii, şi dinaintia Neculei Cutuci, şi naintia lui 

Ifrimă &a au fostu vamăşi la Bărladi, şi naintia lui Io- 

naşco Precupă, şi dinaintia Carstei ziată Văntuli, şi dina- 

intia lui Costantini: Goiani şi a fetorilorii Necului, Gavriil 

şi Iane, şi dinaintia lui Hilipi Ciudinii, şi dinaintia a mulţi 

oameni buni şi bătrăni, tărgoveţide tărgu de Bărladă, şi 

dinaintia a slugi domnești dinii sată. din Zmiiani ..., şi 

dinaintia fecoriloră ai Arsănoae, anume Năstaculi şi Va- 

silie bratii ego... şi dinaintia lui Bucocii fegoruliu Creţului 

de Susiani, şi dinaintia lui lonaşeo şălaruli Gtami, şi di- 

naintia a oameni dină sată de la mine, anume Năstaculu
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şi Irimiia şi lonaşco Giurcanulă, şi dinaintia a mulți oameni 
buni, Slugi domneşti di prin preguri, ce s'au prilejiti de 
au fostu la a&asta danie a mia... Dăruire în viaci... Aşij- 
deria şi că, pără voii hi. vie, de voii vrea să întorcu, să 
fiă trecliată şi procliată Și afurisită de 318 oteţi, şi să fii 
cu Ariia, şi să n'aibu loci în pământu.“ Pecetea Birladu- 
lui. „Şi eu Ionașco Zupco, marturiă. Şi eă, popa Istratie, du- 
hovniculă dumisele, scrii Şi mărturisescu cumă mi aă măr- turisiti dumneaei la ispoveadanie. Fă Măricuţa gupăniaasa Medelniciarului Gheucăi (pecete cu două stele ş. a.); Da- bijea Vorniculu ; az pop. Gavrilă gn [=domnesc], daiscală; 
Scărletii; eu, Drăghici aprod, martori.“ 

„ Punere de degete. | | | , 
33. 8 Iulie. 7159 (1651). Vasilie- Vodă, pentru urmaşii lui 

Marmare, cu privire la Bălăceani. — Gavrilaşu Velu Lo- gofiă]ti. — Dumitraşco. — Slavon. | | 
34. Iaşi, 7160 (1651-2; fără lună şi zi). Vasilie- Vodă, pentru 

„Ursu neguţătoriulu“, care a pirit pe „Păladie Pitariulă, pentru neşti rămăşiţi a ii Gheucoae“. Ciştigă Păladie. — 
Pecete cu chinovar. — Scrie Poiani. | 

35. Iaşi,12 Februar 7160 (1652). Gheorghie Ştefan Vel Loglofăt], Ghica Vel Vornic de -"Țara-de-jos, Gheorghie Hatman şi pîrcălab de Suceava, Toma Vel Vor[nic] de Țara-de-sus, Costantini Ciogolia Vel Spăt., Alixandru Vel 
Ceaşnic, Jordachie Vel Vist., Grigorie Vel Comis, Maliiaş Sturdzea Vel Med., Solomon Vel Clucar, Dumitraşco Vel 
Pitară, Racoviţă Cehanu 2 Log., Statie 2 Vist., Prăjăsculi 
Clucar, Neculai și [lie Arapu, Vasilie Stroesculi, vornici de gloată, şi alţi boieri de Curte, pentru „Pălădieştii,. ficorii 
lu Păladie c-au fosti Vistiarnicu, cari aă căpătat. locuri la Zmiiani, Romăni, „din. gura Geriului“, Strămba, „ce iaste pre apa Tutuvei“, prisacă la Mănd Zâni. — Iscălituri, 

36. laşi, 6 lanuar 7161 (1653). Vasilie- Vodă, pentru pira dintre „sluga noastră Păladie Pitaria şi „Gligoraşco Gheuca, 
cumnatu lui Ursulă aprodi, „Pentru ună hălăşteu de la 
Zmiiani, dzicăndu Gligoraşco, cumnatulă Ursului, că ţine în hălăşteu toță Pâladie Şi cu sluga noastră, cu luraşco
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Fulgeră Șetrari . . . Să ţie Păladie în hălăştei căt au 

ţinutii Ursulă Aprodulă în viiaţa lui, atăta să ţie şi Pă- 

Jadie, iară mai multi să nu să ameasteci nici unulă, nici 

altuli, şi să nu să mai părască de atasta pără niciodă- 

niăoară în viaci“. — Pecete cu chinovar. 

37. laşi, 8 Iulie 7161 (1653). Vasilie- Vodă, pentru „Toa- 

deru Păladie Pitariul“, cu privire la Băcani, „ce-su la Ţa- 

nutuli Tutovei, dzăcăndu. Bejanu Gheuca că acelu satit 

au fosti a unchiuli lori, a lui Simionu Gheuca“. Cellalt 

spune că-i dăruit de Măricuţa. „ari, pentru scrisorile ca- 

rile au. fostă avăndu Măricuţa de la Bupănu-săi şi ata 

mărturie de pără, au dată samă Păladie Pitariului precumu 

au fostu într'uni secriiă a ei, și l-au fostu daatii la--unu 

neguţătoră la trăgi la Bărladu, la Costantinti Goiani; și 

acel secrii l-au fostii pecetluitii Scrăletii şi cu Bejanii 

Ghcucai (sic), ca să stea pănă va mearge Păladie Pitariulu 

să caute ce va fi într'acelă sicreiă,. iară Bejanui Gheuca 

fiindă diregătoră acolo la Bărlaadi, elă n'au aşteptatu pre 

Păladie, &-aă mărsu de au luată sicreiulă, în tăriia lui, şi au 

scosi aceale scrisori de le-ai luati... I-ami gudicatii după 

jeagea ţărăi ca să margă Bejani-Gheuca să-şi dea credinţa 

pre s[fănlaa - Evanghilie la s[tănlia besearică precumi 

mat luati elă aceale scrisori dentr'aceli secriu, şi, deaca 

va gura precumiă i sai socotită gudeţulu, elu să ție gu- 

mătate de saati... lară, deaca nu va guraa Bejană Gheuca 

pre după giudeţii, precumil i sau. alesui gudeţulu, să ţie 

totu satulă boiarenulu nostru carile mai susi iaste scrisul. 

Toaderu Păladie Pitariulu“. — „Azi Gorghi Ştefani Velu 

Lfolglolflăjilu] -iscală. — Tironi.* : 

38 Iaşi, 7163 (1654-5). Ghiorghi Stefană- Vodă, pentru 

[Pântelei Căpitanulii, cu privire la o piră relativ la satul 

Romaăni, etc. Să facă semne. — Pecete cu chinovar. 

39. Iaşi, tii Iunie 7166 (1558). „Bejan: Gheuca t-au 

fostu Pitaru şi nepotulii meu Enachii ftori Ciaşnică“ arată 

cu privire la pira cu Paladie. Stolniculii, căruia-i cerea ju- 

mătate de Băcani. N'ai vrut ei. doi să jure: „ramă vruti. 

să. gurămi, şi ami lăsatu să fie satulă toti a dumisale“.
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Face şi zapis, cu marturi: „Vasilaşco Velii Vornici, Ne- 
culaii Răcoviţă Hatmanu, Stamatii Velă Postialnică, To- 
deraşco Veli Spătară, Lupaşco Veli Şătrară, Alexandru 
Ramandi Velă Uşiari, Gavriliţă bivu Sărdaru, Nianiulă 
bivă ftori Logofătă, Costantină bivi părcălabi hotinschi, 
Costantină Cărăcaşi bivu Postialnică, Ştefani Stolniculi, 
snă Darii Spătar[iăl], lonaşco Bogdană bivă Stolnicu“. Bles- 
tem. „Să hie lăcaşu sufletului lui cu Ariia întrună locă.* 
Iscăliturile. Pecetea lui Bejan are: Roxanda. „Gavrilă 
Costachi bivi Sărdar.« 

40. C. 1660. Iaşi, 9 Maiii. „Solomonă Bărlădean[u] Velă 
Logfoji[ă)t i Vasilie Velu Dvornică vişneai zemlii“ scrii „la 
priiatinii noştri, la Vornicii de Birladue, pentru jalba lui 
„Ghiorghiţă Bogdană ce au fostu Comisi, pre Pascali şi 
pre Gavriliu ficorulă lui Gligoraşco din Rusi“, pentru „hă- 
leşteul la Zmitani“. „Cheltuiala nu vori să-i întoarci acei 
răziaşi şi să le hie iazulu depreuni. Pentru acesta lucru 
să chemaţi pre acei răziaşi înnaintea noastră Şi foarte pre 
dreptaate să le luaţi sama depreuni cu oamini buni de 
acolo, cătă cheltuială să va afla că ai cheltuită cu acelti 
iazu Bogdani Comisulă, să puneţi o dzi, să-i întoarcă acei 
răziaşi pre giumătaate de cheltuială, Şi să le hie hăleşteul, 
depreună să-lu ţie; iarii, de nu-i vorii întoarce bani la dzi 
ce au cheltuiti, să tocmască şi să să învoias-ă ei în de 
ei, să-și ție Bogdani Comisul hăleşteulu. Foarte pre 
dreptaate şi pre amănuntul să luaţi sama şi să-i tocmiţi 
acolă, şi, precumii veţi afla cu oameni buni, să faceţi şi o 
mărturie, să ne daţi ştiri.“ Iscălesc, fară peceți. 

41. Iaşi, 30 August 7169 (1661). „Mironu Buzoci bivă 
Sulgiaru“ mărturiseşte că a vîndut „moşie cumpărată“, „sa- 
tulă Pobrăteştii, cu vecini, cu locă «dle hăleştiau, cu loci de 
prisăci“ etc.Pomeniţi: Ghiorghiţă Prăjăsculu, Neculai Străm- 
biaiu. Marturi: „lorgachie Marele-Vistiarnici, şi denaintia 
frăţine-mieă Neculai Buhuși Veli Medelniceară, şi den- 
naintia cumnatu-miei Păladie vtori Jicniciară, şi dennaintia 
lui Gorovei Cămărașulă“. — Pecete cu monogramă a lui 
Bucioc. 

11992. Vol. XVI. N 13
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42, laşi, 11 Iulie 7176 (1668). „Toader Păladie t-amu 

foziă Stolnici arată că s'a tocmit cu „Bejan Gheuca c-ai 

fosti Pitariă şi cu Enachi Păharniculă alu doiie“, pentru 

Băcani, „cum să dai eă dumisale lui Bejan Gheucu Pitariult 

o suti de stupi buni intr'alesă, acmu în toamni, iară dumi- 

sale lui Enachi Păharniculă i-amiă dati toate părţile de 

ocină &a avutii Gheuca Spătariuli şi &upăniiaasa dumi- 

saale Mărica la sati la Măndzaţi şi la sati la Hălăreşti, 

la Ţinutului Tutovei“. În schimb, va avea în pace Bă- 

canii. „Aşădzătura“ se face cu aceşti marturi: „Vasilaşco 

Velu Dvornici vișneai zemli, Stamatie Velu Post., Tu- 

deraşco Iordachi Veli Spăt., Alexandru Ramandi Veli 

Uşferii], Gavrilaşi Nianiulu bivi vtori Log[oli[ă]t, Costan- 

tină bivă părcălabi la Hotină şi Viatreşi, Silionă, Ghiar- 

ghili, vornic. glotni“. Scrie „Stritulată“.— Păladie are pe- 

cete cu: A, n A şi arme nelămurite. 

43. „Sureti de pe condică pe satuli Băcanii. Satu în- 

tregă Băcanii, daniie dum. Velu Vistjieriă] de la unchiuli 

său, Costandinui Palade, iară lui Costandină Palade i-au 

fostii de la tată-saii, Toaderii Palade c-ai fosti Stolnicii ; 

iarii Toaderi Palade arată ună zapisii dină leati 7116 

[1667-8], Luli 11, cumi că sai tocmitii şi s'ai aşezatu cu 

Bejanii Gheuca Pit[arii] şi cu Enachi bivi vtori Pahţarnic], 

şi au dati lui Băjană 100 destupi buni şi lui Enachi Pă- 

h[arniciă] i-ati datu toate părţile c-ai avută Gheuca Spăta- 

riulă şi gupăneasa lui Marica la satii la Mănzaţi şi la Hă- 

lărești... 

Unu vadii de moară în apa Bărladului, din &osi de 

Mamină şi dină gosi de gura Horăeţăi, ce este pe locul 

Fărămeştilorii, moşiia fecorilorii Dabijăi, cumpărătură dum. 

Toader Paladi Velă Vistieriu] de la Mihălachi şi Bejanu 

şi Taculi, cu zapisi dinu letă 7239 [1731], Mai 15.* 

44. 12 April 1177 (4669). „Dumitraşco Bucumaşii dinu 

Zmiiani şi Postolachi Drăganu de acolo şi Ursului Babeşi 

de acolo şi lonaşcuţă Drăguni şi Neculai Fulgerii de acolo 

şi Stratul Vornicelulă de Băcani“ arată că, „tămplăndu- 

sa Panaite Grecul mărgăndu la laşi cu neşte vinu, cu
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căteva buţi, l-ai întunchinată la gura Iapei, pe Bărladă, 
oste lui Costantinii-Vodă, căndu l-ai gonită Tătarăi, ŞI i-aă 
spartu ei buţile, şi leu băută; apoi Panaite Grecul s'ati 
apucatu de satele de pre înpregurii, de Banca, şi de Bu- 
Joreni, şi de Epureani, şi, dzicăndu că i-aiă spartu ei buţile 
şi lei băută, şi dzicăndu Panaite Greculu că au găsitui | 
la buţile lui şi pe Năstaculi ficoruli i Arsănoe dinia | 
Zmiiani, şi apoi, prădăndu Panaite satele, şi Năstacului nea- ! 
văndu ce-i lua, că murise, şi luindu bucatele noastre păntru'! 
dănsulă, noi amă luati de grumadzi pe Chindie, femeaia | 
Năstacului. E, neavăndu ce dă să să plătească 12 lei ce au | 
dată, au cădzutu cu rugăminte la lonășcuţă Ifrimi, de-a 
dati păntru dănsa, de o au plătitu; şi au înblati lonăș- 
culță] cheltuindi păntru dănsa pănă o'u mănduitii de acolo. 
Apoi ei, Chindie, femeae Năstăcului, neavăndu să dai banii 
lu lonășcuţă, ce ai dati păntru mine, i-amui dati moşie 
bărbatului meu de la satu de la Bălăcen(i]“. Degete cu tum. 

Constantin Şerban se afla în Scaunul Domnilor Moldovei la 26 
anuar st. v. 1661. În Februar, Tatari, Turci şi Munteni îl scoaseră 
din ţară, după o ciocnire între Cazacii Domnului şi între Iali-Agaşi 
tătăresc (v. vol. VI pp. ccorz-x). Vedem din acest act drumul pe 
care l-a urmat Constantin în fuga sa. 

45. laşi, 1-iu Iunie 7178 (1670). Duca- Vodă, pentru „Gav- 
rilă, ficorulii lui Gligoraşco Gheucăi“, în piră cu „Păladie 
c-ai fostu Stolnici-Mare“, pentru „hălăşteul“ de la Zmiiani. 
Vasile-Vodă a îngăduit. Întărire. — Pecete cu chinovar 
(din 7174 [1665-6], se pare). nui 

46. Iaşi, 1-ii lunie 7178 (1670). „Alecsandra gupăniasa 
răpoosatului Gavrilă Păladie Sulgiariulă şi cu fi&orulă 
mei Toaderu“ se tocmește „cu cumnatu-meui Toaderi Pă- 
ladie c-ai fostu Stolnicii“, pentru partea din hălăşteul de la 
Zmiiani, drept care iea în schimb „părţile miale dină ocine“, 
de la Ursul. Apoi dă partea de hălăștei „cumnatu-meti 
lui Ghiorghie Bogdani Şetrariului, pentru să m'aibă triabă 
dumnealui la hălăşteulă dină Portireşti“. Marturi: „dum- 
nealui cumnatuli Hăbăşesculii—Măfele-Vornici de Țara- 
de-susii şi dumnealui frate-meii Toaderii biv Vel Spătară 
și dumnealui frate-meu Ilie Velu Stolnici şi dumnealui 
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Chiriiacă bivă Velă Jicniciari, şi denaintia lui Enachii 

vtori Păharnic, şi denainte lui Vasilie treti Logofătii, şi 

denainte lui Scarleti Postelniculă, şi dinainte lui Posto- 

lachie“, etc. Pecete cu aa. xr. 

47. Aceiaşi dată. De la aceiaşi, pentru schimbul cu 

Ghiorghie Bogdan. Marturi: Gligoraşco Hăbăşesruli Veli 

Vornici, Gavriliţa Costachi Velă Spătaru, Ionii Răcoviţă 

Vela Comisă, Enachie ftori Ciaşnicu, Vasiliia tretii Lo- 

gofătu“,. — Pecetea ştiută. 

48. laşi, 3 Iunie 7178 (1670). „Gavrilă, fitorulu lui Gli- 

goraşco de Rusi, şi Pascalu, cumnatu-mieu“, vind jumătate 

din heleşteul de la Zmiiani lui „Ghiorghi Bogdani alu doile 

Şetrariu“ pe 100 de lei bătuţi. Marturi; lon Racoviţă Ma- 

rele-Comisui, Enachi vtori Păharnică, Vasilie Gheuca Lo- 

gofătu al treilia, Scărletă Şerbu Postelniculu, Zahariia c-ai 

fosti Cămăraşi şi Tănasie au fostu Sulgiariă.“ 

49. [laşi], 15 Maiu 7179 (1671). „Ghiorghi Bogdani ală 

doilia Şetrari“, pentru heleşteul din Zmiiani. Marturi: 

lonă Racoviţă Vel Comis, Enachi ală doilea Păbarnici, 

Vasili Gheuca Logofătuli alu treile[a] şi Scărlati Şerbu 

Postelniculu şi Zahariia bivă Cămăraşi şi Tănasie bivi 

Sulgeari“. Iscălituri. 

50. Iaşi, 4 Mart 7191 (1683). „Aspra gupăniasa lui Pă- 

ladie Marele-Spătară“, „hiindu eă totu bolnavă, şi temăn- 

du-mi de moarte grabnică“, face scrisoare „soţului meă Pă- 

ladie Spătariului... ca să-l grijească după obiciaiuli ț[aJrăi, 

şi moşi şi ce ami date la unchiulii meă Statie Cluciariulă, 

să fie a cuconului mcă lui Costantină —“, iar, după 

moarte, „dumisale gupănului meă şi cuconilori dumisali 

carii voră trăi.“ Blestem. Martur, „duhovnicului mei, popa 

Gavrilă oti Cetăţue, şi denaintia Svinţii Sale lui Dosoftei 

Mitropolitulii“. Iscăleşte „Dosoftei Mitropolitii Sucavschi“ 

(pecete cu sf. Gheorghe: neuarn caro reoprie, MHTponoAHA. 

"Ey nor. Paâpriă llohas papropb ră ăvofav [Ea popa Ga- 

vril Polas mărturisese cele de mai sus]. 
51. laşi, 30 Decembre 7193 (1685). „Alixandru ficorulă 

Stratului de Băcani“ vinde moşie „dumisale giupănului
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Enachi Păladie Postelniculă“ pe o sută de „lei bătuţi“, la 
Păuleşti, Zmeiani şi Greci, „partia i Belişoae“. „Și aş ami 
apucati ei căndu m'a poftitii dumn[ea]lui ca să mărgii eă 
singură să-mi alegi moşiile de spre alţii răzeşi, să ştie ce 
va ţine dumn[eallui .. ., pre apa Smilii șa Bogdănii.“ 
Marturi: „dumn[eallui Mitre Căpitanuli şi dumnealui 
Ghiorghii Aga şi dumn[ea]lui Ionă Miliasculu Spătară Şi 
dumnjea]lui Stefani Miliasculă Postel[nicii] şi dumn[ea]lui 
Preada Sulgeriă şi dumnjea]lui Vasli]lachic Postial[nică] şi 
dumn[ia]lui Pavăli Bujorană şi Toaderui Bujorani şi ont 
Bujorană şi cumnâtu-mei Marini şi văru-meu Toderași 
şi Vaslilachi şi Negruţi de Zmiiani şi Gligoraşă Butoci 
de Susiani.“* — Scrie „Dumitraşco Ghiarghili«.— Şi „Va- 
s[iJlii Rojniţ[ă]“ între marturi. 

52. Băcani, 12 Iunie 7198 (1690). „Velicicu Costin 
Velu Vornici“ a „luată sama între dumn[eallorii Scărlă- 
teştii și între dumnialoră Bujărăneștii pentru neşte sălişti“ 
la Mastatici. Pomeniţi: Tudor Chiriiachi Velă Căminariu, 
Ghermanu Postelniculi, Ghene Părcălabulu. Bujărăneştii 
se coboară din „Vasilie ginerile Cărstii Vorniculu“. „Aă 
ținută Scărletii odae acolo în viiaţa Buj[olrenilori celor 
bătrăni.“ „BujloJrenii au dati saam[ă] că n'ai avută Pre- 
bici acolo moşie, numai i-ai fostă închinată răzeşii . 
Fiind ei acolo moșeni şi ai cumpărată fără ştire loriă. 
Deci BujloJrenii vori întoarce, însă a trie bană, de cumă 
scrie zapisuli, saă rădicatu, căci puni a triia bani mai 
multi, şi Scărlăteştii să n'aibi triabi“. Şi pentru Grij[ullivi. 
„Şi încă şi bătae mare aă avutu cu Horleştenii .., Şi s'au 
pusii dză înă trei săptămăni să de banii, iară, nedăndă, 
să nu mai aibi a întorce.“ 

53. [laşi], 10 Novembre 7199 (1690). „Tănasie nepotii. lui 
Butumașşă de Zmieni şi femeaia mea, Nastasie“, dau ,du- 
misale lui loni Păladjie] vtori Postelnicii“ jumătate de 
hălcşteă pe Smila, „în hotarul Romăniloră“. Nicio rudă, 
nici „unchi“, să nu strice. Marturi: „dumnelu[i] Preda 
Pălade Velu Armaşu și Toaderă Bujjuranulă Vornici 
glodni şi loni Bujlojranulă şi Gavrilă preutulă de Bă-
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cani şi Iane Grosii snă Neculai Căpitanii ot Zmieni şi lonă 

diecu zeti Pavali... şi Manguţulu zetui Boloe şi Gligoraşă 

Năstaculii.“ Iscălește şi „egumenă Zaharii otă Floreşti.“ 

54. Bărladuă, 29 Mart 7199 (1691). „Alexandro fitorulu 

lui Costantiniă Şoitulă dinu Băcani“ dă „dumisali lui Ionii 

Bujoranuli gumătate de bătrăni de moşie dină sati dinu 

Viădeşti de pre Bogdana.“ Avuse şi la Corneşti, la Ivăş- 

cani. Marturi „Alexandro Chirieicelă Vameşulu din Băr- 

ladă şi Dumitraşco Cărstia dină Bărlată şi Dumitrașco 

Covăsătu dinu Bărladă“. Scrie „loni diiaculii de Cămară“. 

55. laşi, 13 April 7199 (1691). „lonă 'Talăbăsculi thori 

Logofătu“ dă moşie la Zmeiani, „din parte Mărmureştilor *, 

„nepoatii miale Saftii, fiica dumisaale lui Velicico Costinii 

Velă Dvornici“. Marturi: „dumnealui Lupuli Bogdani 

Hatmanulă şi dumn[eallui Preda Păladi Veli Armaşi şi 

dumnealui Ionă Păladie thori Postialnici şi Merăuţi dini 

Zmiiani şi alţi boiari şi răziaşi de prină preguru“. 

56. laşi, 19 April 7199 (1691). „Tudose Dubăui Veli 

Logfoji[ajt[ă], i Vaslillie Costache Velu Vornicii i Andronie 

Velu Spătari“ dai zapis „fratelui nostru Ionii Tălăbăsculi 

vtori Logţojf|ălt* ca să ţie ocină la Bălăciani, Păuleşti, pe 

apa Smilei şi a Boldanei, foaste „a i Murgotoae, carele 

le "i fostu dati Murgo&oae lui Dumitru Postlelnică], ta- 

tălă lui lonu Tălăbăsculiă, luindu-lu fecoră de suflet Mur- 

gotoae“. Alţii, rude, arată că ea „leu fostu botezatiu 

unii copilă“. Amindoi au drese. Împărțire. Să-şi iea dijma 

din toate („de a dzăcia“). 

57. 28 lanuăr 7200 (1692). Costantinu- Vodă, pentru pira 

între „Ştefanui Scărletă ci-aă fostu Armaşi-Mare şi frate- 

său Dabija ci-au fosti Logofătu alu doile, fitorii lui Scăr- 

letă, cu Bujoreanii, pentru . . . săleștia Mastaticii“, etc. 

Trimeterea lui Velicico Costin pentru a se alege. — „Tu- 

dos[e] Dubăă Veli Log[ojfȚajt[i]. Vasili Niaguli urlicari].* 

„58. Bacău, f-ii Lunie 7200 (1692). „Ştefana, fata Dumitrii, 

nepoata Angheniei Gheorghiţoaei“, vinde „partia mia ce 

ce să va aliage dinu iazii, dinu gumătate de satu de Zmii- 

ani, dină partia de susă ce iaste pre Smila“, şi parte din
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Păulești şi Bălăciani lui „lonă Păladie Postelnicului“, cu 
5 lei. Marturi: „Preda Armaşuliă-celi-Mare și Toaderi Bu- 
joranulă Vorniculu şi lonă Bujoranulu şi Negruţi dinu 
Zmiiani şi Tănasi Bucumaşă dinu Zmiiani“. Iscăleşte: 
Ştefana Manguţoae. 
39.laşi, 3 Iulie 7201 (1693). Costandini Duca- "Vodă, „lui 

Ştefanii Scărleti c-ai fostu Armaşu-Mari şi Dabijei Lo- 

gofătulă“, ca să iea „de a dzeace dinu păini şi dinu fănaţi 

şi dină grădini şi dinu toti loculă cu toti venitulu“, la 

Mastatici şi la Iapa și la Negoeşti (Tutova). Pecete mare 
cu chinovar. „Velu Logofătu u€.* 

60) lași, 4 Septembre 7205 (1696-7). „Io Antiohi Costan- 

tinii Voevoda b[oji m[ili[ojstiiu g[olxp[o]dară zemli moldavs- 
coi. Scriemu Domniia Mia la slugile noastre, la curtianii de 

„ţară şi la cei de cămară şi la aprodzii de tărgu şi cei de_ 

“ Divan Şi la stolnicei şi hănsari şi „călăraşi şi ruptele şi 

toţi mişei noștri tț[ă]ranii de e Țiiiutulă Tutuvii. Vă facemiă 
ştire pentru răndulu Sulgerii, care ştiţi bine că fără chel- 
tuială nu pote hi nirO”ăzi, viindu oaspeţi Turci şi 
Tătari ş'alţii în toate dzile, şi, hiindu şi slujitorii a Curţii, 
fără oboroace nu poti hi, şi sulgu de cătăva vreme nu 
s'au scosă, nici la Avgustiă, și s'au trimisi de s'au luati 
căte o samă de ialoviţe de pe la oameni de la Ținuturi, 
a cui sau găsilui, de sau cheltuiti la Sulgerie, şi să li să 

dea căndu a eși sulgu; şi, hiendu datorii şi la Sulgeru, c-ai 
cheltuitu manainte la Sulgerie, într'altu chipă n'ami avută 

cumi face, cami socotită Domniia Mia de s'au scosi 

sulgu, să dea cu toţii, nime sculialnicu să nu hii, pentru ca 

s[ăŢ nu să scoță iarăşi curundu sulgu, şi s'au pusi some 
pe la toate Ținuturile; [dalră.. [pus]u-s'au ş'acolo la aceli 

Ţinută, — ialoviţi să daţi pe izvodi ce voru socoti boiarii 

noştri [ce] sintu acolo socotitori, şi-ţi dă bani de _ialoviţe 
căte -— lei, şi răsuri de ughi căte 2 bani; 1 pot[ronică] va fi a 
stiângător iloră, ŞI 1 banu în sama sama Sulgerii7 ş ŞI a cui ialoviţe 

sai luati mai dăunădăi; âcăiu li s'oru ţinia în samă căte 
5 lei, pecumii s'orii socoți sateli. Acasta scriem. U Iasi, 
7206 [1696], Săp[temvrie] 4.*
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Pecete mică cu chinovar. 

Acest âct, de o escepţională însemnătate, arată tot rostul sul- 

giului. E darea de carne „pe picioare“ către Curte. Se culege 

după nevoie. Există şi un sulgiu provisoriă, în graba unor sosiri 

de oaspeţi. Se scriii „some“ pe Ținuturi, dindu-se bani, în loc de 

vite (bine înţeles, de la introducerea gospodăriei de Stat în bani). 

pentru fixarea suigiului pe lingă șferiuri, v. vol. XI, p. 71. 

61. 7204 [1695-6] (fără lună şi zi). „Nastasiia femeaia lui 
Tănase Buc[ulmaş“, cu fiii ei Oprişanu, Ioniţă, Dumi- 

traşco, vind la Romăni (şi „Rumăni“). „Împărţarea fraţi- 
lori.“ Vinde lui lui loni Păladie bivă 2 Logofetu „&u- 

mătate de apă den Zmiiani, ce să înpreună în apa Smilii 

cu hotarul Rominilor“. Marturi: „ază Gavriliu iscalu, oti 

Rusă; erei Gavriliu martur, erodiiaconii Toaderi pisă za- 

pisi; erei Ştefan marturii, Gheorghe Aplojstuli bivi 

Sardară, Vasilie Velă Stol[nicii] martură, azii Toaderi Bu- 

jurană Vornicii Părtă [= de Poartă] iscali, erei Ştefan 

martură, Anesiia Ap[olstol]loe Căplili[ăneasa], Gavril Pas- 
calu Armaşi, loni diiacolu“ (foarte frumos). 

62. laşi, 10 Septembre 7205 (1696). Antioh Costandin- 

Vodă dă lui Ilie Enache Velă Stolnică, unii vadă de mori 

ce iaste într” apa Bărladului, dinu susii de tărgulu Bărla- 

dului, unde aă fostă vadulă celă bătrănu a tărgului Băr- 

ladulă, care acesti vadi de mori au fostii dreptii domnescu, 

şi ai dati răpousatuli Domnu Ghica-Vodă cu acestui vadi 

de mori pre răpousatulă Ilie Şeptelici &-aii fostii Vornicii- 

Mare; şi dumneaei Anna &upăneasă lui Ilie Şeptelici Vor- 

niculu, înpreună cu fetorii ei Gligoraşco Comisulu şi Du- 

mitraşco şi cu alţi fegori a ei, vind „lui Enache c-ai fostu 

Cluceru-Mare“, pe lei bătuţi. Are şi act de la „Ştefani 

Pătru- Vodă.“ 

Pecete mică octogonală, cu chinovar. 

Iscăhtura. Scrie „Mihai 3 Logofăt“. 

__J%a6 Novembre 7205 (1696). „Ştefanu, fe&oruli Iliuţii, 
fata Albului“, vinde jumătate din Păuleşti „ce avemă cu 
Drăgani şi cu Ifrimă şi Albulă, moșu-miei“, etc.; aiurea 
are, ună bătrănii“ cu aceiaşi; vinde lui „loni Păladi bivi 

2 Loglolfță]i|i] şi gupăneasei dumisale Nastasii şi cuconiloră



DOCUMENTE ALE FAMILIEI PALADI 201 

dumisale... Pentru căci ami cădzulă la o nevoe mare, omo- 
răndu ună copilă ali mieă ună cală a Uşeriului Ivaşco, 
şi, luîndu-mi copilulă de grumadzi, şi nime denă răzeşii 
miei neapucăndu-se să mă scoaţă dentr'atastă nevoe &-amiă 
cădzuti, neavăndu putințe, amii agunsu la dumnelui Lo- 
gofătulă, cu voia tuturori răzeașiloră, şi dumnelui au dati 
uni. calu de m'au scosi dentr'atastă nevoe, nevrându nime 
denă niamulu miră să dea, şi pozvolindu-mă ei cu toţii, 
unde oi găsi, să o văndzu; deci de acmu nime deni nia- 
mulu mieă, sai denu fraţi sau nepoți, să n'aibă a să ames- 
teca, pentru căci la greulu mie[u| nime n'aă stătută€. Is- 
călesc: „Sandulu Bolată, erei Gavriliu, azi Ioan (2) Bujo- 
r[ă]sculu“. Scrie „diiaconu Taderi:. 

6+. laşi, 22 Decembre 7206 [1697]. „Ancuţa Scăntioae, 
fata lui lonaşco Bătlăgă“, şi cu fiii vinde „lui Vasilie Pleşca 
tretii Logofăt... unu locă de prisacă pre Bogdana, la să- 
lişte la Horţeşti, la Ținutulă Tutovii, cu loci de fănăţi 
păr în matcă... și cu voia nepotu-mieii, lui Ghiorghiţă 
Hermeziu“. Marturi: „mulţi boiari de Curte“. Serie „popa 
Gheorghe de Vasluii“, iscălind „iereă Ghiorghi“. 

65. laşi, 30 Maiă 7205 (1697). Antiohu Costantină- Vodă, 
pentru „Negruţ şi fraţii lui, ficori lui Neculai de Zmiiani, 
nepoţii lui Ifrimă“, în pîră cu „popa Ştefanu fioră lui Io- 
năşcuţă, nepoţii lui Drăganiă, frateli lui Ifrimă, pentru iază 
din Bălociani“, cumpărat de la „nepoţii ii Murgo&oae“. — 

Pecete mare. 

66. 12 Decembre 7207 (1698). „Ancuţa femeaia lui Du- 
mitraşco Scântiae“, cu fiii, vind partea din Păulești, Zmieni, 
Bălaciani „şi deni iazuri cu vaduri de moară, ce să fa (sic) 
afla partia muşului nostru lui Scăntiae, precumi voră. 
arăta uricele şi isprisoacele ce avemi“, „lui Ionii Pălade 
Velă Sulgeră“ ; „fiindu-ne grei şi nevoe, mers-amă pre 
la toţi răziaşii şi niamulă nostru, şi i-ami întrebată, fiindu- 
ne nevoe ca să cumpere, şi nime n'a vrută; deci noi, vă- 
dzăndu că nime denă răziaşi şi niamulă nostru nu cum- 
pără, amu mersu de ami cădzutu cu rugăminte la dumnelui
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Sulgeriulu, fiindu-ne megiiaşă . . . I sai făcută milă Şi 

ni-aă făcută plată deplinii“. Marturi, „mulţi megieşi şi alţi 

oameni buni“. Iscăleşte şi „preotului Gheorghii, dom- 

nescu; Picoraga părcălabii“. Scrie, Toaderii preuti“. „Va- 

silie Rugină, Antohi Căpitiană Hirtopă (9), Enachi bivă 

Velu Stolnici), Mirăuţi răzeșu, Ionii Bojorianuli (?)*. 

„Vărulu Rugină Velă Şătrară, martoră; şi ami între- 

bati, întrebatu-şau răzeşii, şi au dzăsii că ei întrebatu 

pe tăi, şi aii dzăsu câ n'orii cumpăra, nice a iscăli n'au 

vruti.“ | 

Pe o copie din veacul al XVIII-lea, Ion (?) Păladi Spăt. 

spune că „răposatulii moşuli Ioanii Păladi“, le-a dat „în 

parte răposatului nenii lui Toaderi Păladi“. 

67. t-iu Mart 7209 (1701), „Vasilie Nărocia, şi cu fămiae 

mia Floaria, şi Gligorie nepotii lui Ştefani şlicariulă oti 

Podiani, cu fămeaia mia Vidra, gineriilui lonăşcuţe“, vind 

moşie lui Ioni Păladie bivu Velu Sulgeri, „a patra parte 

denu bătrănulă lui Ifrimă, dină hotarului Bălăcianiloră“, 

etc. „Întrebat-amii pre toţi nepoţii, verii şi alte seminţii a 

socru nostru ca să cumpere..., ce dzisă să vindemă 

unde omi găsi.“ Să nu-i facă deci nimeni, „dodeială“ ; altfel, 

va fi „ruşinată de la toate gudiaţele, pentru că, fiindu-ne 

nevoe, pre toţi i-amă întrebatu, şi tuturorii li-ami dati 

viaste că omu să vindemi“. Marturi: „dumnelui Preda 

Pălade bivi Velă Armaşii şi dumnialui Costantinii Pă- 

lade 2 Spătară şi dumnelui lonă Abăza bivii Post[elnică] 

şi preutuli Ştefană snă lonășcuţi Drăgani otii tam, şi fe- 

torii lui Neculai căpitani oti Z nieni, nepoți lui Ioonăş- 

cuţă Ifrimă, şi Mierăuţă sfila Ifrim, i Nastasie Buemăşoe 

oti tami, şi Păscăloaie“. Scrie „preutulă Toaderi oti Bă- 

cani“. | a 

68. 1-ii Novembre 7212 (1703). „Alecsandra, fata Du- 

mitrii, nepota îi Gheorghiţoia“, dă moşia „maică-mea Du- 

mitrii Alboloiai“, lui Jonă Bojoreanu, „ca să mă grijască 

şi să mă scrii pe la sv[iJntele bisearici, cătu i-o dărui Dum- 

nădzău dzăli, că eu fiori n'amă avutu“. Martur: „dohov- 

neculi mii, preutulii Gavriliu otă Băcani“. Serie „Vasli]lie



DOCUMENTE ALB PAMILIEI PALADI 203 

cumnatului preutului Ursului“. Iscăleşte şi Apostulu Gră- 
madă. 

69. laşi, 15 Maiu 7212 (1704). „Ştefani Măgurianuli, Şi 
înpreaună cu fămeia mea Salta“, dă moşie „la silişte Ja 
Zmeiani şi la Bălăciani şi la Păulești, parte Măriii Urică- 
riţii, cia aria moșiia draptă, fără parte de locă &au cum- 
părati Strătulată Uricariulu“, lui Ion Păladiia Marile- 
Visternică. Martur: Preda Păladţi]. 

70. Iaşi, 5 lunie 7212 (1704). „Facemiă ştire preacumii 
ni-ai poronciti Mării Sa Vodă să mergemă cu Gavrilă 
de Rusii să-l gurămă pentru a patra parte de băl[e]şteaiă 
de Zmiiani, &-aă fosti văndută elă lui Gheorghiţă Jicni- 
ciariulă, părintelui dumisale Vornicului Bogdan, pănă au 
fosti vii, preacumi n'aă luati eli nimici prea acea parte 
de hălle]ștăi, nici bani, nici altă fială de bucate, nică i-ai 
făcută vr'uni bini Gheorghiţă Bogdană Jitniciariului, pentru 
acia a patra parte de hălje]şteui. Deci noi l-amu dusă la 
bes[eajrică la Sfteltii Neculai şi ati gurată el la sf[ă]nta Evan- 
ghelie, denainte preuţiloră de S|teltii Neculai, înnainte snă 
potropopului Ursuli; la carea gurământi s'au tâmplatu Şi 
ună omu a dumisale Vornicului Bogdan, anumia Dumi.: 
trașco Muraită, şi aşia, Gurăndu Gavrilă de Rusu cu su- 
fletulă lui cumu naă luată nici întruni fialt plat[ă] 
de la părintele dumisale Ghiorghiţă Bogdană Jitnicia- 
riulă, pe acea parte a patra dini toti hăljelşteaulă, 
cari era să-i dea cu tocmală şi cu zapisi, 8 lei, parte lui, 
osebiti de cumnatu-săă Pascalu; deci noi, Vornicii de 
Poartă, dacă văzumă cai urati într'acesta chipi, 
i-amă făculii acastă marturie de la noi, şi pentru încredin- 
țare ami pusi şi pecete Porții, ca să să știe. U Iasi, leat 
7212 [1704], lu[nie] 5. 

Ghiorghiiaşi Bejanu,  Vasili[ie]) Buhuiasculă Vornici 
glotnii.* - 

Pecete cu fum. 

nu 

n]?
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71. Iaşi, 25 Maiă 7212 (1704), „Adecă ei, Aniţa 5upă- 

niasa răpusatului Velico Costăni ce au tostu Vornică- 

Mare, scrii şi mărturisescu cu acestu adevărati zapisu alu 

miiati, pecumi, luîndu dumnialui Vorneculi neşte bani de 

la dumnialui frate-mici lonă Pălad|ie], şi după nunta du- 

misali şi-au luat d|ujmnialoră sama, care m'ami tănplată 

şi eii faţă, şi s'au aflatii datori să-i de dumisali frăţine- 

miei 250 lei. Osăbi de aceşti bani, ai datit dumnialui la 

mini neşte brățări de aură să i le ţină, şi li-ami pusă ză- 

logi pentru traba me, şi sai istovitit. Deci, după morte 

dumisali Vornecului, alţi datornici ce au fosti, au luati ce 

au găsilii, iari dumnialui m'ai așteptată, rugăndu-mă: căndu 

oi ave, i-oi da. Ce, neavăndu bani săi dau, ne ami socotiti 

în de noi frăţeşte pentru sati, pentru Băcani, dăndu pă- 

rintele nostru satulu Băcani cu cas[a] gata fratelui nostru 

celui mai mare, lui Enachi, iară la alte moşii să nu să 

amestici, cea sintu de spre maică nostră, ce să fiia a noastre 

" amăndurora, precumi scriia diiata părintelui nostru; iară 

Băcani, cu casă cu totii, să fiia a fratelui nostru. cumii scriia 

mai susiu. Deci, tănplăndu-să morte fratelui nostru, iui 

Enachi, aă dati giudecata să înpărţimiă satul Băcani, 

căţi fraţi au rămasă, pe frate, parte; o parte să ia dum- 

nialui, şi o parte să eaii ei, şi o parte să iă Costan- 

dinu. Deci, fiindu Costandini frate mai mici, ai socotiti, 

casăle încă să fiie a lui, iari casile dinu laşi să fiia a du- 

misali, a frăţine-mieii, a lui lonii Păladţie], ce mai susă scrii, 

rămăindu frate mai mari; că şi aceste în diiata părintelui 

nostru scriia: să fiia a fratelui nostru, a lui Enachi. Ce: 

acm, murindu fratele nostru Enachi, aşe ai socotiti ju- 

„decata, casăle de la Băcani să fiia a lui Costandini, fiindă 

frate mai mică; iarii casăli dinu Iaşi să fiia a dumisali, cum 

mai sus ami scrisă, căci că aceste să tragi de pe maică 

noastră; nu încapi Costandină. Iară loculi satului, a Bă- 

caniloră să-li înpărțţimă înă trei părţi; deci parte me, a 

treia parte dinii toti satul, dină vatra satului şi dinu hă- 

leşteă şi din totii loculă, ami dat-o dumisali pentru acei 

bani, ca să fiia a dumisali, iari frate-miei Costandini să
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nu aibă nice o trabă cu parte me, ce să fiia a frăţine- 
mieă lui Ionii Pălad[ie]. Şi, pentru parte dină sată dină 
Orăşeni, ce-i la Ținutulă Cernăuţului, aşijderi ce-i parte 
me, cumă scriia diiata părintelui nostru, încă amuă dat-o 
dumisali, pentru acei bani ce mai susă scrie, ŞI, căndu 
amă făcută acestu zapisă, sat tănplată mulţi boeri cari 
mai gosu au iscălită, şi eu singuri mi-amu pusă pecete 
Şi iscălitura ca să fiia de credinţă. 

U lasă, I[eajt 7212 [1704], Mai 25. 
Anniţa (pecete turcească), Lupul Bogdană Velă Vor- 

nică, Preda Pălad[ie] iscală, Ivanti Abăza Postfelnică]. Şi 
amă scrisii şi zapisulă.« 

72. 31 August 7212 (1704). „Lozenschi Duracă, fi&orulă 
lui Apostolă Duraci c-ai fostu Sărdarii, fiorulii Nastasii, 
felii Mirăi Uricarului“, dă ocină „ce ami de pe părintele 
mii, Apostulii Duracă, dină Zmieni şi dini Păuleştii şi 
di[n] Bălăcenii, dină parte Mirâi, ficorulu lui Marmure Uri- 
carului, moşiloră mei, dinu parte Mirâi, moşului meă, dintri 
a patra parte a cince parte“, „Marelui Visternici lonă 
Păladi“. Iscălit: „Azu Lozenschi Duraci iscală“. 
- “73. laşi, 27 Septembre 7213 (1704). „Tudosiia, fata lui 
Ionă Bolia şi Anghiniei, fata lui Marmuri, caria iaste vără 
primari cu Mierea ficorulu lui Marmure“, dă moşie, parte 
dină Păulești, Zmiiani şi Bilaciani, lui „Lonu Palad[ie] Velu 
Vistiiarnici“. Iscălesc şi: „Gheorgi Apostulii Vist[iarnică], 
lonă ... bivă Agă“. 

74. laşi, 26 Septembre 7213 (1704). „Loghinii părcăla- 
bul, ginerile Nastasiei, featii Mierăi lui Marmuri“, dă par- 
tea ei din aceleaşi moşii aceluiași. 

75. Bârladă, 29 Novembre 7213 (1704). Raport către 
Domn pentru alegerea acelei „bucăţi de loci de a tărgu- 
lui Birla iului care tii-al milostiviti Măriia Ta de ai dată 
dumisale lui lonă Păladi Marele- Vistiarnică“. Merg, „cu 
oameni buni şi bătrăni, şi cu preuţi şi cu orăşiani dinu 
Bârladi, şoltuzulă și alţi tărgoveţi“, începind a stilpi „dină 
mal apii Bărladului, dină gosă de gura Smilii şi dinu 
gosu de uni iazii ce să chiamă a lui Gavrilă Covrigiu, &-au
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fostii Vornică în Bărladă, şi amu pusi stălpu de piatră, 

şi de acolo pe şesi intr'o movilă, lăngă drumuli celui mare, 

dinti gosă de pod[ulu] ce iaste peste Smila, lăngă o cărșmă, 

sau pusi iarăşi stălpu de piatri, şi de acolo spre apusi 

dereptui la dialii şi în costişe, de spre Sohoduiaşi sai pusă 

stălpu de piatră, şi de acolo direptii la vale peste Soho- 

duiaşi şi la dialu spre Saca s'au pusi stălpu de piatră, şi 

de acolo direptu la vale peste Sohoduiaşii şi la dialu spre 

Saca, şi în muchia dealului... Dereptii la vale şi în matca 

Săcii, dină dialu de drumii... Lăngă drumuli ce vine dină 

Tutova la tărgu s'au pusi iarăşi stălpu de piatră, şi di-acolo 

direptu la vale, şi peste valea ţarinii, în marginia crăngu- 

lui s'au pusi stălpu de piiatră, şi di-acolo drepti la dialu 

pini crăngu şi pini prisaca ce să dzice a Gheucăi sau 

pusi buorii domnescu într'ună nucă, şi di-acolo dreptu la 

dialu în dăichiă dialului, lângă drumuli ce miarge pe mij- 

loculă crăngului intr'uni pări sau pusii iarăşi buorit 

domnesciă, şi di-acolo la vale, în fundulă văi Înpuţitei în 

matcă s'au pusă iarăşi stălpu dg de piatră şi dereptiă la 

dială peni crângu şi penii groapa lui Epure..., Şi di-acolo 

peste crăngu şi în marginia crăngului de spre Tutova... 

şi di-acolo dereptă la vale şi la dialu, în vărvulu coastei. — 

cei mari, unde să tălniaşte cu hotarulă Bilţiganilorii ..., şi 

di-acolo în susă pE dială întruni stejari... şi di-acolo la 

vale în matca vălciali şi în gura Văii Câlugăriţii .. .., şi drepti 

la dială pe pisci, într'ună stejari... şi di-acolo toti la dialu 

şi la drunii “Unde să tălniaşte hotaruli cu a Năvărniţi- 

loriă..., şi de-acolo drepti în piscul Corbului ...,şi de acolo 

la vale pe piscă şi peste părăulu Crănganiloră, în gura 

unii vălciale..., şi di-acolo pe vălcia la deali, penă tufe şi'nă 

capulă tufelori..., şi di-acolo dereptii la deal pe drumu 

în susă, penii capulii hotarului Năvărniţilorii şi lăngă ho- 

tarul Creţianiloră ..., şi di-acolo pe drumulă ce vine de la 

bestarica Năvărniţiloră şi treace la Periiani, peste drumulă 

celui mare ce vine de la Tutova de triace la Perieni în 

marginia dumbrăvii. .., şi di-acolo totu la vale şi în susu 

pe drumu spre Periiani şi în matca văi lui Antonichi...,
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Şi di-acolo totă pe drumii la dială penii dumbravă |... ŞI 
di-acolo totă penii drumbravă (sic) la dială pe drumă şi'nu 
marginia poenii Periianilorii . . „Şi di-acolo pe marginia poeniă 
însuşii pănă unde să tălnescii hotarăle cu a Roşcaniloră... 
şi de acolo pe marginia poenii spre răsăriti dini”vale... 
şi di-acolo'la vale şi în capulă unii săcături drepti odaia 
Boului...; şi de acolo la vale înt matca văii Periianiloră, 
dinu susii .de odaia Năstacului. .., Şi di-acolo dreptii la dialu, 
în vărvulă dialului, de spre Saca...., şi di-acolo Ia vale spre 
răsăritu şi peste Saca şi în piscu ce iaste între -Săci > ŞI 
di-acolo la vale în mătca Săcii ceji mici Şi în capului ho- 
tarului Băcanilorii s'ai aflată'o groapă hotari, şi di-acolo 
la dialu şi înă costiși, într'ună pisc ..., şi di-acolo drepti 
şi în vărvulă dialului şi penă capului hotarului Drujeşti- 
loră, şi înă marginia hotarului dinu gosă. . . Şi dEacolo 
drepti la vale şi peste Sohoduiașă şi la dialii în vărvulă 
dialului de spre Smila sau aflati stălpu vechiu a Dru- 
jeştiloră, şi di-acolo dreptă la vale și peste apa Smilii de spre 
răsărilii, den dialu de drumă. -.» ŞI di-acolo dreptu la dială 
spre răsăriti şi în vărvulu dialului între doai moviliţe..., 
şi di-acolo drepti la vale spre-apa Bărladului, lăngă dru- 
mulu celă mare ce vine de la iaşi la Bărladă..., Şi di-acolo 
drepti la țermurele Bărladului saă aflată stălpu de piatră 
vechiu a Drujeştilor, şi de acolo pe malul apei Bărla- 
dului în gosi, pănă în gura Smilii, şi dintă gosu de gura 
Smilii, în piatra carea s'au pusă stălpu în capulă hotarului 
d'intăiu“. Pecetea Birladului; iscălituri: „popa Ignati, popa 
Ionă sin Antonii, Toaderii preuti otii Susiani*. — Iscă- 
lesc hotarnicii: „lonă Bătr. bivi Post[elnică], Bejanu Hu- 
dici Vornică glotni“. 

76. laşi, 29 Novembre 7213 (1704). „Ştefană şi cu soru- 
me Mărie, fiori Tudoschii, nepoți Merăi Uricariului deni 
Todireşti“, vind moşie „denă trei hotară“ cunoscute. „Ne- 
hiindu-ne parte hotărătă dispre alţi frați, amu socotiti să 
luimu bani numai pe treidzăci de. pămănturi.« Se vinde 
lui „loni Păladi Velă Visternici, cu: 20 de lei, „pe toc- 
mală căte unu zlotă de pămăntu,. pănă cumu să va mai
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alege la hotărătă, şi atunce, după hotărăti, de să vorii mai 

afla pămănturi mai multe piste treidzăci, iarăşi să ne mai 

de dumn[eajlui bani, totu căte uni zlotă de pământ, pe 

căte ori eşi mai multă în toată parte noastră.“ Înnaintea 

„Tomii neguţitoriulă de Iaşi şi a Radului Păharnicului şi 

a lui Toaderii abăgeriulă de Iaşi şi altorii fitori de boeri“. 

„Costatină Paălad[i] vt[ori] Sul(gariii], Toaderi Mar., Bonăs 

map6y..., Cocorăsculi bivii ftori Păblarnici), ei ]lie Abăza 

Vornicii] de Botoşani ami scrisă zapisulil. 

71. laşi, 11 Decembre 7213 (1704). „Costantinui Părvulă 

ami fostu Şatrarii-Mare, cu soțulă micii Sanda, fata ră- 

păusatului lonu Tălăbăsculi tai fostu Logofăt alu doile“, 

dai pămintă în cele trei sate lui „loni Păladi Marele- 

Visternicti“. Iscălesc: „Pătraşcu bivii Stol[nică], Costantină 

Roşca bivu ftorii Cluceru“. 

78. laşi, 21 Decembre 7213 (1704). „Gligoraşi Nuir, fe- 

zorulă Măricuţii fata Nastasiii, a fiatei Mării, nepoții lui 

Marmure uricariului“, dă moşia sa, din cele trei sale, ace- 

luiaşi. Marturi ca la n-l precedent, şi „Loaderă Costachi(?) 

bivă vtori Med[eli[nicerii].* 

79. laşi, 26 Decembre 7213 (1704).- „Neculai Lupani, fe- 

torulă Duchiţii, a fiatii Merăi, tecoriă lui Marmure €-ai lostu 

uricari“, dă moşie tot acolo aceluiaşi. Marturi: Antiohie 

Jora Log[oj:[ălilă]. Lupul Costache Hatmani. 

80. laşi, 25 August 7214 (1706). Antiohă Costantinu- 

Vodă către „Talpeşă &-aii fostii Vornicii de Poartă”: s'a 

plins „Alexandra, fata lui Postolachi Drăgan de Zmei- 

ani, fămeaia lui vanolachi“, pentru ună iaz cu moară la 

Balăciani. Să stringă „megiiaşi din preguru şi răziaşi de 

acolo“. — Pecete mică, octogonală. 

81. 7215 [1706-7]. Acelaşi către acelaşi, pentru altă plin- 

gere cu privire la iaz. Să cerceteze cu „oameni buni, ră- 

zăşi bătrâni şi înpreguraşi de acolo“. Înnaintaşii lor „au 

ţinută frățăşte aciali iază şi unuli şai tostil fâcutii o 

moară întrună malu şi altulă într'altu malii, Postolache 

de spre Răsăritu şi Neculai de spre Apus, şi umbla morile 

pe răndă: o moară într'o săptămână şi alta într'altă, îră-
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țeaște“.. Pecete mare, cu chinovar. Ionii Buhuşu Velu Lo- glojilăjtă vă Divană. Axintie Uricară,« - | 
82. 11 lunie 7216 (1706), g'roparw renA TEA. Mihai Raco- 

viţă Voevodintăreşte lui Ionă Păladie bivă Veli Vist[ieriă] 
moşia de la Birladi, după hotărnicia cunoscută. Iscălește 
Domnul. Antiohie Jora Vel Logfolflăjt[ă], Ştefan Luca 3 
Logfo)flă]tță]. Nu.se scrie uricarul.. Pergament.. Miniatură. 
Nume domnesc cu aur, cuvinte cu chinovar;. stele al- 
bastre-roşii şi puncte numai roșii. Admirabilă pecete, atir- 
nată cu şnur roşu. Pe ea; coroană, bour, soare şi lună, 
sabie şi topuz; data: 1703. Hw dinkana Paxonuun EoegwA, 
BALI MATII BEMAE MOAAAEH, . 

83. 9. Septembre 7218 (1709). „Alicsandra Şi cu soru- 
mia Mieri, fiatele lui Postolache fiorulă. lui Drăgani de 
Zmiiani“, etc., spune că, „agungăndu-ne mare grei şi nevoe, 
Şi cădzindu la datorie la Turci, şi neavăndu cu ce plăti, - 
sa îndreptat în zădar la „răziaşi“. Vinde lui Ionii Păladi 
Vistiarnic. „Însă Pămăntulă de țarină ami tocmită căte 
ună zlotă bătuti.* Marturi: „dumnealui Costantinii Pălade 
bivă Sulgiară şi dumnealui lonă Abăza 2 Păbharnică şi 
Toader Bujoranulă cau fostii Vornică la Poartă. şi 
lonă Bujoranulu și Gligorie ficoruli lui Neculai Căpitane 
Zmieni (sic) de Susiani.“. iscălituri. Scrie „preutulu Toa- 
deri dină Susiani“. Pe V-: „patru lei s'au dati din tocma[la] 
acestui zapisii pănă să va aleage către pământuri să vor 
veni la inpărţală, parte lori, şi atunci, pe căte pămănturi 
li s'oră veni parte lori, li s'a face plată deplină.“ 
"84. lași, 12 Iulie 7218 (1710). Niculae Alicsandru Voe- 

vod, iui „lonă Armașulă ginerili Golăias(i] şi lui Păladie 
ficorulă îi Golăiasli]“, ca să iea dijma la Lieşti (Vasluii). 
Pecete: mare tu chinovar. | 

85. 23 April 7224 (1716). „Chifanie, nepotulii Alecsandrii, 
featii .Dumitrii, nepoat[ă] îi Gheorghiţoe de Zmieni“,. vinde 
„Marelui-Spătară Ionii Păladi, „Slujindă dină copilăriia mea 
pănă: la-moarte“. Pamenit „Simion Finţulă dinu satu dinu 
Miceşti“.-. Marturi: ,Costandină Păladi bivă .vtori-Logofăti 
şi Stamate -părcălabă și Gligorie Negruţii snă Neculai. Ca. 

1199. Vol. XVI. 
14
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pitană de Zmieni şi loni diiaconii nepotu lui Butumaşă de 

Zmieni şi Enachi snă Negruţu“, etc. Scrie „Toaderi preu- 

tul de Suseni. 
86. 26 Octombre 7229 (1720). „Stamate părcălabuliă, fito- 

rul lui Gavrilă Vornic] glodni“, vinde ocină de la Romini, 

„care înblă acastii plojiu sati prea cinci bătrăni; diacă 3 

bătrăni sint anumea Acsiniei, moaşe noastră, şi Sobhiica, 

sora moaşii şi Măricuţa F ulgeroae, tijă sora“. Parte rămine 

„a lui Ciornei diaculă, &aă ţinută pe vară-mea Ancuţa, 

fata unchiiii-mieii lui Pascalu căpliltlanu]“. „Uni bătrănu 

alti Căzacului, tijii frate moaşi-mea.* Nume: Chiealsia. Parte 

dinu heleşteii e a Hatmanului Bogdan. Marturi: „Gligore 

Negru[ţ], Toderi B[uljfo]ranulă bivi Vor[nici]... lai Şte- 

fani Dămiiani ami scrisu.“ 

37. laşi, 3 Decembre 7231 (1722). Mihai Racoviţă, pentru 

moşia din hotarul Birladului a lui Jon Paladi. Iscăli- 

tură domnească. Pecete octogonală cu coroană, bour, soare, 

lună şi inscripţia: Iw Muxan Pakognun ESEBOA, BEMAE MOA. 

88. 20 Mart 7233 (1725). „Antiohie Scărletă* dă zapis 

Spătariului Pălade pentru că „mami rugati dumisale de 

m'au luatii 100 de lei bani vechi dela unu Turcu, înă trei 

luni, cu unii başă, şi ei i-am pusi dumisale zălogi moşiia 

denii Zorleni ce ami, a opta parte, şi a patra parte dinu 

Bălăceni, ce ami toti denpreună cu frate-mieu Ştefani, şi 

parte me dinii vecini ce mi sori veni.“ 

89. Iaşi, 10 April 7247 (1739). „Bejani, ficorulu lui Ște- 

făniță Scărletu bivu Veli Armaşu“, dă zapis „nepotului 

mei Toaderu Pălade Velu Spătarii, ca să să ştie că, în- 

tănplăndu-mi-să patimi di spre femeia mea, di m'amiă dis- 

părţitii, şi, dăndu-mi gudecata ca să dau femeii 20 lei şi 

doi boi şi o vaci şi o iapi, aflăndu-mi ei la lipsă şi la ne- 

putință, sprijinindă în casa dumisale nepotului Pălade, 

despre carile avăndu toati hrana şi înbrăcăminte mea de 

căţiva ani, rugatu-m'amu dumisale de m'ai plătitu şi de 

aceste mai sus arătate ce m'ai orănduitu gudecata să 

dau femeii mele, şi, cu toate aceste, fiindu acumi şi în 

vărstă de bătrăneță, şi socotindă că după viiață[-i] a plini şi
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opşiasca datorie, şi, dinu vreme &-amiă avutu multu bine 
și folosi di spre dumn[ea]lui, şi cunoscăndu-lu cu mila asupra 
mea, neavăndu eă altu locu de sprijinială şi odihna bătră- 
neţeloru mele, fiindu fraţii şi nepoţii mei nepulincoşi ca şi 
mine, ami socotiti singură pre mine..., şi, cu nişte părți 
de moşie ce mi-ai rămasă de la părinți, mamă lăsată pre mâna dumisale ca şi în viiaţa mea toati hrana ŞI în- 
brăcămintea mea să fie de la dumn[eajlui, aşijdire şi la 
moarte mea să mă grijască precumii a socoti dumn[ea]- 
lui că mi să cade.“ Pomeniţi: „verii mei, ficorii Dabijii«. 
Hotare: „din mamină în gosu“. „Măcară că noi ami fostu cinci fraţi şi trii surori, şi, pe fratele celt mai mare, pe 
Ioniţă, căsătorindu-lu părinţii, i-a datu parte dinu moşii la 
Ghermăneşti la Fălciiă; aşijdire şi, pe o soră, Tudosca, mă- 
ritănd-o părinţii noştri, i-au datu dzestre ci ce s'au cădzutu, 
iarii pe 2 surori, anume Marie Şi Catrina, li-amu măritatu 
noi, fraţii, şi Mariii i-amu datu moşie Vălenii, ce este la 
Ținuţulu Fălciiului, iară Catrinei i-amu datu parte în Saă- 
hăneşti, la Ţinutul Tutovei, iară 2 fraţi camu mai ră- masă, unulu, lanache, care este la Moscu, pănă au fostii 
aice în ţară, au văndutu o parte de moşie dină Zorileni, parte Isăroae, şi ai mai luati o moşie, Răzina, şi o piv- niţă cu locu de casă dinti (ărgu dinu Bărladi, iară frate- mei Antiohie şi cu Ștefanu au luată gumătate dinu parte de moşie dini Zorileni şi gumătate de parte de Bălăceni, 
ce sintu la Ținutulă Tutovei.« 

90. 10 Maiă 7249 (1741). Grigorie Ghica-Vodă, pentru 
intăritură de moşie la Bălăceni ŞI Păuleşti. Pecete octogo- 
nală cu chinovar: armele aminduror ţerilor. 

——— 91. 25 Decembre 7265 (1756). Costandină Mihailă Gihan 
Racoviţă- Vodă dă Scoposianii lui Mibălachi Cheşcu vi[ori] 
Med[elniceră], care a schimbat cu Băra, şi 60 de lei în bani, 
ai lui Ioniţă Manole. Locuri: „Scoposanca . . . Bate hotarulă drepti suptă uni readiă... Unu răduiași ce să numeşte readiulu Făntănianilori, pe uni drumă părăsită ... Hota- rulă Răduleţelorii şi a Bărboşiloră şi totu drumulă pănă într'o scursură“. Marturi: Ionă Bogdană Vel Logofăt,
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Manolache Costache Vel Vornic. de Țara-de-jos,-lor-__ 

dache Balşe Vel Vornic de Țara-de-sus, Dumitraşco. 

Paălăde Val” Vistier, Vasilie Razulu Hatman. şi pircălab 

Sucevii, Antohie Geni. Vel Postelnic, Vasilie Rusăt. Vel. 

Spătar, Ioniţă Cantacuzino Vel Ban, Costantini Sturze Vel 

Păharnic, lordache Costache Vel Stolnec, Iordache Bălă- 

sache Vel Cămănar, Iordache Hrisosculeo Vel Comis. Ad- 

mirabilă pecete, cu stema ambelor țeri (vulturul la dreapta), 

incoronată.. Sus: topuz şi sabie; legenda: „lo Costandin. 

Mih. Gih: Re. V[oe]vod, bloljii m[i]lojstiiii g[osjploldar zeml: 

moldavscoi; 1756“. 

92, 20 Iulie 7267 (1759). Hotărnicie la Mastatici şi Iapa. 

„Pentru care pricini şi mai înnainte, la venire. Mării Sale 

lui Vodă, dină poronca dumilorsale- Căimăcamiloră, ami 

mersu la acele sălişti să le hotărămi“, în funii: de 25 stin- 

jeni, şi aceştia de opt palme. 

93, [7273=—1764-5). Cost[antini] Sturzea Stolnici] către 

Vodă, pentru porunca, trimeasă prin omul: „dumlisali] 

Vornicului loan Păladi“, în judecată cu Vist[ierul) orga. 

„Loci. de făcută sati iaste oriunde ari vrea ca să facă; 

tota iaste buni, că nu iaste pică de bahnă sait apă. Că, 

întăi, la capul iazului aceluia ce seCnumeșie a Bistrice- 

nilorii, de a vrea să facă sati, bine iaste, că vine pe capul 

piscului ce vine .pentre Smila şi pentre Bărladu, şi iaste 

„ podiști frumosii de sati. De a vrea să facă satu la ma- 

Jula Bărladului, undi dă Smila inu Bărladu, bine iaste, 

fiindi-că acolo mai iaste şi altă iazii asemene cumi iaste 

celalalt iazii, aproape de Bărladi ca vr'o 40, 50 stănjăni, 

toti pe apa Smilii, şi să cunoaşte că acolo a mai: fostit 

sati vechi. şi moară în iaz, că iaste şi acmu sălişte şi 

gropi de pivniţă, zămnice, şi acolo încă iaste şi mai buni; 

încă şi tărgu dacă 0. vrea să: facă, are unde; şi, mai în 

scurtă, Măria Ta, oriunde a vrea să facă satu. pe acel 

loci, toti bine iaste.“ — Pecete neagră ruptă. 

94, 4766, Martie. „Înpărțala între dumnelor fiii răpăosa- 

tului Toaderi Pălade Vistlieriulă]. Se 

Parte Zoiţii: 16.500 lei, odoarele, hainele. şi banii şi
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altile ce aii mai luoată; 900 lei tiji au mai luoatii pe 3 
moşii, însă 300 lei Holboca, oti Lăpuşna, 300 lei Glăvă- 
neştii otii Soroca, 300 lei Răcovăţiă oti tamă; 1.100 lei tijă 
au rămasă să mai iă, însă 600 lei de la Marie, sora dum- 
[neaeli, 500 lei de la Costandini, fratele d|ujm[neaei]; ce 
i-au trecută mai multi la parte dum[neae[i- de moşiia, ce 
au luoati; i poli vasi de vină să iă. 

Parte Zmărandii: odoară, haine Şi altele: 16:500 lei. 
2.000 lei Hoisăştii, Cilirenii i Varticii i alte părţi ce săntu 
prin preguru, otă Cărlegătură.. . 

Parte Marii: odoară, haine i alte mănunţuşuri, 6.934 ; 1.500 
lei Bărleştii otă Hărlăă peBabluiă, 100 lei ună [loci] de pivniţă 
otă Gălaţi, 1.000 lei Băcanii cu părţile de penii preguri i 
cu moara otu Bărladă; 1.000 lei Urlaţii, tijă cu părțile de 
pin preguri; 700 lei o pivniţă în laşi; 600 lei 15 pogoane 
de viia otă Nicoreşti; 1.750 lei 1000 stupi; 750 lei, 500 
oi; 1.726 lei, 40 epi, 4 vaci, 30 boi; 300 lei Ţiganii; 1.240 
lei ce s'au încărcată în datoriia. 

Parte lui Castandină: 1.500 lei odoarăle; 20 lei Putri- 
denii oti Ținutulă Tutovii, 200 lei Daâncenii oti Tecuci, 
200 lei Şărbăneştii otu tami, 100 lei parte de moşia oti 
Naculu oti Tutova, 500 lei pivniţa otit Bărladu, 500 lei 
Cicrăştii, 300 lei mile oti Greci, 1.120 lei 28 pogoane vii 
otu Triponeşti i oti Cuciu, 1.500 lei moșiia Brăeştii oti 
Cărligătură, 1.500 lei Spinoasa cu părțile oti Suroca, 2.000 
lei orăşanii ot Cernăuţi, 4.000 de lei casăle dini laşi, 
1.400 lei, 2 pivniţi otii tamiă, 700 lei 7 sălaşe de Țigani, 
1.726 lei 40 epi, 40 vaci, 50 boi, 7 vase de vină. 

Ce e Măriia Sa Domnița! dentr'a răposatului soţului Mării 
Sale, pentru chivirnisala vieţii și a grijelor Mării Sale. 

î moşie, anume Ștefăneștii otii Dorohoi, 14 pogoani de 
viia de la Cucoşi, 15 epi mari cu mănzu, 11 cai telegari, 
60 sălaşe de Ţigani, 150 stupi; vite, boi ce săntu la Cio- 
răşti, 6 vase de vinu. [Dintre Țigani,] 7 sălaşe a lui Cos- 
tandină şi 7 sălaşe zestre dumisalji Hat[manul] Rază 

"A lui Antioh Cantemir. V. şi Gen. Cant., pp. 119, 419,
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şi 3 sălaşe a lui Ghiorghii Sturzea, tijă dini zestre ce au 

rămasi să mai iâ“. Să se împartă, după declaraţie, — „cu 

buni, cu rău“. „Iarii pentru niște Tigani ungureni, ce mai 

susii, iarăşi să-i înpartă frăţeşte; iară pentru epi, vaci, boi, 

bivoli, porci, scoţindu-să 15 epi ce iaste să iă Domnița, 

maica dumilor sale, 12 cai telegari, 150 stupi şi 40 epi a 

lui Costandinii şi 40 vaci şi 30 boi, celelalte căte ori ră- 

măn€, şi boi, şi vaci, epi, stupi, bivoli, porci, toate să le 

înpartă frăţeşte, cu bună, cu răi, după ce s'ori închie 

sama bucatelorii. Şi, pentru moșiile ce ori fi întunecate şi 

moşiile ce ai eşitu de la măna dumisale cu gudecată, ia- 

răşu cănd s'a tănpla ca să să poată scoate niscaiva moşii 

de acele, iarăşi frățeşte să le înpartă. Cumi şi pentru da- 

toriile ce sânt, după izvodă ce aii dati iscălită, iarăşi 

după cumi sa socotiti, frățeşte să să înpartă; care să 

vine parte Zoiţ[ei] 4.000. lei, și parte Zmărandei 4.000 lei 

şi parte Marii 4.944 lei, şi parte lui Costandinu 4.944 lei. Şi 

aşa sai încheiată atastă înpărtală. 

Zoiţa Pălade, Zmar[anda] Pălade Vist[ierniceasa], C. Pă- 

lade Stol[nic] "Ap... Mzâvos, Marie Palade. Întăreşte lonă 

Pălade Velu Vornic]. 

95. 26 April 1774. „loniţă Scărletă şi cu vărulu mei, 

Toaderă Dabija“, daă zapis nepotului „lanculiu Grecianu 

pivu Velă Armaşii“, căruia-i vînd „trei sălişti, anume Mas- 

taticii şi Piţiganii din gura Bălcii, cu vadă de moară, și 

Iapa şi Negoeştii, dispre Răsărită“. Marturi: „boeri şi ne- 

SUȚItOri oameni de cinste“ ; scrie Sandulă Hermeziu Logofăt. 

96. 1-ii lulie 1779. „Gheorghii Scurtuli, chetrari, dinpre- 

ună cu soțulii miei, Paraschiva“, dă zapis „jupănului An- 

driit Haritonă, copilii din casă“, pentru că, „în anii tre- 

cuţi, în vreme Muscalilorii, vănzăndu uni frate a gupă- 

nului Andriiu o casă unui Grecu, Dumitru, vieră, şi Micu- 

lui Filu, fiindi tovarăşi, şi, șăzăndu iai în casă cătăva vreme, 

şi neputăndii stăpăni casa ei, şi scoţindă duoa casa de vân- 

zare, mami sculatii ei, Gheorghii..., ami cumpăratu casa 

de la numiții Greci cu tocmală şi cu preţi drepti 45 lei, 

şi, fiindă. casa ce aii văndutii fratele dum[neaeli, fără de
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ştire jupănului Andrii Haritonă, fiindă casa driaptă a dum., 
şi nefiindi nici dum. aicea, şi acmu, viindi iarăși la moşiia 
dumlisale], şi vrăndă dum[nealui] ... ca să mă tragă la &ude- 
cată, ai stătută oameni buni, mami învoiti cu dum., ŞI 
i-ami vănduti casa iarăşi dumisale cu preţă dreptă, 115 
lei“. Marturi: „oameni buni şi mahalagii“. Iscălește grei 
„chetraruli“. Şi Neculai Covrigă, Simion Chetrară, martur i 

97. 26 August 1779. „Costandinu Suceveanu bivu Veli 
Med[elnic[eriă]“ către Domn, pentru casa ce a cumpărat în 
„Eşii, la mahalaoa Muntenimei de mijlocii“, cerind „în- 
dreptare înpresurării“. 

98. Aceiaşi dată. Hotarnica Vornicilor de Poartă. Me- 
giaşi: Vasile Urşolianulă, Gheorghii Puşcaşulu, Ştefani 
Izmană bivu copilă dină casă, Antonă sină Doboși, Toa- 
deru Pantazi petrariă. Andriiă sinu Pavălă Haritoni, 'Ne- 
culaiă Brătulianulă, Marină Muntianulă, Ştefanii a Tofanii, 
Gafiţa Găguliasă femei bătrăne: Andrii Caţiche. Scrie 
„Tănas(e] Carpu, diiaci za Divanuc. 

99. 1-iu Septembre 1779. Judecata „dumnaei Marie Pă- 
lădoae Postelnitasa cu Ştefanu Feştilă Med|elniceriu]“, 
pentru jumătate de Negocșşti. ai 

100. 28 August 1785. Judecata lui „loniţe Bantăşi, fiindu 
vechilă şi răspunzători dinu parte dum[neaeji Mariia Pă. 
ladi Postelni&asa cu Iorestu Scărlată monahulu, fezorulă: 
lui Bejani Scărlatut. 

101. 22 Septembre 1785. Judecată a Postelnicesei Marie 
Pălade cu Ioniţă Negruţă, pentru Bălăceni. 

102. „Izvodă de moşii și alte lucruri, vii şi Țăgani şi 
bani &-au rămasă a boieriloru Pălădeşti, care s'aă săvărşită 
stărpi, adică Costantină Păladi, i Niculai Păladi, i Logo- 
fetiasa Marie, și ai luată numai o samă dină fraţi toate 
cele t-aii rămasă, mișcătoare și nemişcătoare; iară "unu 
nimică, şi — cerimu dreptate. 1787, Iunie 14. 

Grămeştii şi alte :doî moşii la Țănutulu Sucevii, a lui 
Costantini Paăladi. 

Negreştii, la Vaslui, tiji a d[ujm[nealui], care i-au răs- 
cumpărată Hristoverghi cu bani.
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Vii şi Țăgani. şi bani, să 'scoată diiata Vor[nicului] Pă- 
ladi ce este la Păh[arniculă] Costandin Păiadi, cai văn- 
dutu 2 cirezi di boi la moarte, şi alţi bani care să ştii. 

Susănii şi alte. moșii la Tutova, a lui Nicolai Păladi. 
Mărzăşiii, tiju a dum., şi vii şi Țăgani. 
Umbrăreştii, i vii i Ţăgani, a Logft. Marii. 
Care sănti arăt[ate] toate pi carte di blăstămă, ce este, 

și este să [facă] parte driaptă tuturoriă fraţilori, înu frica 

lui Dumnezăă.“ 
_103. A-ii Maiu —. Către „Costantinu Veli Spăt[ariu]“, 
pentru moşia Cărstinicii (Fălciiu), „cari o ţine Bădrosi 
Iordachi şi cu alţi răzăși a lui“. Pomenit Andreiii: Han- 
gheriulu. „l-ai schimbată numile dinii Cărstenești, Po- 
peşti.“ 

104. 12 April 1791. Diata Mariei Pălade = (Bostangioglul. 

La Cirligătură are Voroneştii şi Hărpășeştii, luaţi de la „mă- 

năstire Stăntu Sava“. '„Un loci de dugheni, ce ami în tăr- 

gulă Gălaţi, de baștină cu scrisori.“ Această parte o lasă 

„nepotului mei Spat[ariul] Iancului Razulă, fiiulă surorei Ca- 

trinii“. „Moșia de la Gura Strămbei, cu iazăru“, un zapis, 

un loc în Birlad, „lăngă dughenile frăţine-mei şi lăngă locului 

Boului“, 2 Țigani,—„nepoati Mariuţi, fiicii surore-me Zoiţii!“. 

Un sălaş de Ţigani, „surorei Zmărandei“ ; viile de la Ni- 

coreşti, Dealulu Sărbilori, un sălaș,— „mănăstirii St. Savii“. 

„Dughenile din Bărladă le lasi fiiului mieu Costache Sturza.“ 

Urlaţii şi Guşăţai din Fălciiu, Băcanii, viile de la Nico- 

reşti, „de la costa Lupei..., viile de la Leiaști“, moşia 

Bărleşti, casele din laşi „cu toată pojăjiia“, viile de pe 

„Deluli Nebunei“, Țigani, — „fiiului meu Costache Sturza, 

că, nevrăndu Dumnezău ca să-mi de copii, din păcatele mele, 

ami luoti pe Costachi dreptu fecorii şi clironomă, că înii 

toată viiaţa, căt oi trăi, să-mi porte de grijă, cumi şi. 

după morte me, după obştasca datorii, toate grij[ile să aibă 

a -mi le purta“. Restul, la slugi şi „oameni săraci“, 

„Preotu Vasile, duh[ov]neculă dumisale cucoanii Marie, amit 

1 Ruset.
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iscălită, fiindi dumnaei în totă minte şi întru trezire minţii. 
Erii Vasile, duh[ov]nică dm., otă Sfete Ilii.« 

105. 28 Februar 1793. „Costandini Păladi Spatari în- 
credințăzu prină scrisvare atasta a me că, fiind hotărătu 

ca să mergu dină Moldova în Rosăia, şi, scoţindă toati 

moşiile şi acareturili dină Moldova la vânzare cu sultană- 
mezatu, au rămasu di la mezati moşiia me Periianii, cu 

parte dini Crănguli-de-susă şi cu toată parte me dinu 10- 
culu tărgului Bărladului,. și cu satulă întregii Portăreștii, 
Drujăştii, şi cu părţile dinu Păulești, pe carili moşii săntii 
și în dooa locuri sati şi o moară cu dooa roati înii apa 
Sămilii şi cu iază mari; carili moșii sănti toati la Țănutulu 
Tutovii; ci li avemii şi ei de baştină, di la răposatuli 

tatălu mei €-aă fosti Logofăti-Mari, după cumu pre larg 
să arată din scrisorili acestoră moşii, ci sau dati cinst. 

dumisali Gavrilă Conachi bivii. Vel Velu Bană, dreptu 22.000 

lei“. Se adjudecă acestuia. Cu „10.000 lei ami cum- 
păratu o moşii di la dum[nealuji, dinii Cordoni, anumi 
Rogoșăştii, la Ținutulii Sucevii“. Pecetea Tai și ăTiii Ivană 
Severinii (consulul rusesc din Iaşi). 

106. 18 Mart 1793. Costandină Mărzaculii Pitari se în- 

voiește cu Păladi pentru moşie la Vulpeşti. 
107. 22 Mart 1793. Schimb de moşie între Costandini 

Păladi Spatţariă] și Gavrilă Conachi bivă Velă Banii. O moşie 
e Botoşinţa, în_Cordon,.— Pecetea lui Paladi are data de 

1792 şi coroană pe un scut susținut de doicerbi. Martur, 

Ivani Severină, al cărui scut cu iniţiale e ţinut de un ca- 
valer cu pene la coif. 

108. 19 Deceimbre 1799. Diata Mariei Păladi. Lasă moșii 
şi dugheni în Birlad „fiiului miei Costache Sturza, ca să 
să vănză, şi să gătiască casele din Eşi, fiindu-că eu nu 
li-amă pututi găti: măcară că în diiată scrie că i-amu 
dată casă, darii n'ai fostu gata.“ — Lui îl lasă şi „pojijiia 
casii mele toată, lucruri ce ari fi mai statornice“. Restul, 

celor ce o aă slujit. „Zăci epi cu mănzi, cu unii armă- 

sariu, cincizăci de oi, şasă boi, aceste le dau lui Todirică, 
fiindă-că l-amu luată de copilii micii ca să-lă crescu, să-mi 

-Z-
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facă pomană cu dănsulu; cumă și hrana şi înbrăcăminte 
şi plata dascalului de doi ani să să de dini rămăşiţurile 

mele. Şi, cu toate aceste de susii arătate, îlă lasu supti epi- 
tropie şi purtare de grijă a lui Ioniţă Bantăşi, întru care 
i-amiă lăsată şi blestemă, ca să-i fie milă de dănsulu. 

Viile de la Nărteșşti, din Ţinutulă Tutovii, ci sintă în 

doai ogrăzi, şi doai epi le lasi lui Gheorghieşii Gafenco, 

fiindcă l-amiu crescută. 
Cincisprăzăci epi cu mănzi, cu unii armăsariu, i doi cai 

tretini, optu boi, una sută oi, aceste le fasă lui Ioniţă Ban- 
tășu fiindu-că m'au slujiti dină copilărie lui și pănă acumi. 
la vrăstă de bătrăneţă, și dină pojijiia casii să i să dea ceia 

ce să va socoti, ca ună omii vechiu a casii. 

[Daruri la slugi.] 

Iară pentru toate bucatele voră sta la loculă lori, unde 

sintă aşezate, ca să să erneză, şi, la vreme liniştită, pe toate 

slugile mele cari mai susii sintii pominite, i-ai chema Co- 

stachi, şi li-i da tuturori după izvodă, ca să nu mă blas- 
time, ci încă să pominiască numile miei,— că ştii bine că 
n'amiă avutii cu ce-i chivernisi, în viiaţă trăindu. 

Iară pentru o sută de oi ce mai rămăni afară. de iz- 

vodă, și epi, acele să vorii înpărți pe la casă săraci și 

scăpătate. Iaru, pentru vacile căte voră mai rămăne, să să 

de Ţiganiloră ce au igance şi copii, cari m'ai slujitia 
în ograda. 

Iaru, căndă dum. vei pricinui şi nu veiurmă în tocma, 

îţi lasă blestemă, iară, urmăndi la toate ponturile după 
cumii mai susu scrie, de mine vei fi ertatu şi de Dum- 
nezăi blagoslovitii.“ ” 

Iscăleşte „r&pavoc tepehs rod Ilporpbrov “Ho, Epouptos ; erei 

Iordache duhovnici cuc[oanlii Marii, otă Sfete lonă“. Scrie 
Ionii Trunchiă. 

109. 1803. Maptâpa Mzawdsoa Xrovptânta către Domn, îm- 

potriva lui Constantin Paladi Vornic, pentru Băcani. 
110. 9 Novembre 1836. „Mardarii arhimaneritiă i stareţ 

s. m. Niamţa i Secula“, către Iacovache Paladi, „pentru 

prea-iubită fiiuli dumitale Costachi ...: toată purtarea de
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grijă amă avutu, şi, de Sar fi purtată mai cu smere- 
nie şi cu bună rînduială, precumi să ceare postrigului mo- 
nahicescă, pănă acumă îli făcem şi călugări: -cu toate 
acestea nu-i vremea trecută; numai să pue începuti buni, 
și să fie ascultătorii, după cumi să va povăţui, — că noi 
nu-i voimă răuli, să nu fie; mai vărtosă ştiindă fameliia 
dumv. şi pentru dragostea ce aveţi cătră acesti sfint 
soboră, oare să nu avemiu atita filotimie? Deciti l-amiă 
lăsată ca să să maiispitească, ca nu pe urmă să să căi- 
ască. Ami priimiti și mila deplinu ce ne-ai trimisi, 6 ir- 
milici“, pentru rugăciuni, ca să scape „de toată supărarea“. 

111. 19 Decembre 1837. Mardarii stareţii către Iaco- 
vache Paladi, „pentru fiiulă dumitale Costachi ...,că să află 
petrecănd în Săculi, supt privighierea unui duhovnici, de 
unde nu poate a eşi nicăiurea.* Se fac rugăciuni după 
pomelnic. 

112. laşi, 14/26 Maiu 1851. Pallady. „Pour le moment 

rien de nouveau ne se passe pas chez nous, excepte que 

les deux Nicolas Maurocordato je crois quiils iront ă Czer- 
novitz comme envoy6s de la part du prince pour assister 
a Larrivâe de l'Empereur d'Autriche. Monsieur Balanesko 
a 6t€ hier pri€ par le prince de quitter la ville, ce que 
jaime ă croire qu'il le meritait.*
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UN CATASTIF DE DAJDE AL ORAȘULUI GALAȚI (e. 1688).
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Il. 

În hirtiile familiei Paladi am găsit, pe o foaie îndoită în 
două, cu o frumoasă scrisoare, acest catastif de dajde: 

„. 0 căl[ăraşi. 
„ vastriia căl, 

Pavălă brată Toma căl. 

Păcurari căp. 
Ziată chihaia căl, 

[Is]tratii cal. 
Coad[ă) cal. 
(Tănasie căl. 

. ne căl. 

Tofan căl. 
. uluc căl. 

[Onofriia căl. 
[NJeculai căl. 

3 ug. CU, 

3ug....cacăl. 

2 ug. [Aplostulă căl. 
2 ug. . . pul chihaia. | 
3 ug. [Nilculiţa, cia sai răspunsu păscari _Vornicului 

Balşu. 

1 ug. Mihăilaşcu diiaci. 
12 pot. ... ţulu ţărani. 
12 pot. [polpa Ştefaniă. 
16 pot... lic slug[a].
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12 pot. [lanlculă ţărani. 
8 pot. [Nica grădinară. 

Tărgă Gălaţii: 
12 pot. Zmăuli. 

16 pot. Toadiari. 

16 pot. Liauştiani. 

12 pot. 'Torpia. 
12 ug. Zota. 
16 pot. Piatre b... 

1 ug. Balintu. 
- VP ug. Istratie. 

2 ug. Mărcuţă. 
12 pot. Costantini. 
1 ug. Narta. 
12 pot. Gligorie. 
a. [un rînd rupt]. 
10 pot. Nistoră. 
1 ug., 4 pot. Dima h[erajriulu. 
1 ug. Necula bărlbiliară. 

Slugile părcălabi[loră]. 
8 pot. Stihi. 
1 ug. pl. Vaslillie cla. 
6 pot. Necula lug. 
6 pot. Mihăilă lug. 
8 pot. Andonie lug. 
6 pot. mături curte. 

1 ug. cal... 

[numai jumătatea de jos] [Slojboziia ot Galaţi. 

Ghiorghiia. 
Stratie. 

[Mahala]gii ot Gălafi. : 

Ghiorghii păzarliuli, miazilgiulă. 

Simoni cezmari. 
Călăraşii de Gălafi. 

4 ug. Vasilache vătavi. 
6... ltanu stegafă- 
2... [Lujpulii chițhaia]. 
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[idem]. [Ve. 

1 ug. pl. Chira. 
3 ug. Arionă. 
1 ug. Ghiprina. 

[loc liber, jos.] 

II. 

Galaţul oraş se ridică din satul de pescari al Galaţului, 
al strămoșului, întemeietorului de neam şi de sat Galaţ, 
la sfirşitul veacului al X V-lea chiar, de bună seamă, pentru 
a înlocui, la Dunărea-de-jos, Chilia, care căzuse la 1484 în 
mînile Turcilor. EI ar fi deci o ctitorie a lui Ştefan-cel- 
Mare însuşi. 

Îl găsim îndată după încheierea Domniei lui. 
La 1552 încă Braşovenii trimeteati spioni, în zile de 

primejdie turcească, pănă la Galaţi (Galacinum,) şi Chilia. 
Şi, chiar înnainte de aceasta, supt Petru Rareş, harta lui 
Reicherstort are Galaţii ( Galacz). Nu era numai un vad 2, 
ci un tirg, un oppidum. | 

Despot-Vodă văzu Galaţii?; Turcii, în expediţia lor din 
1595, porniră şi ei spre această trecătoare. În 1596 îl ar- 
seră Tatarii?. 

La începutul veacului al XVI-lea, Galaţii sînt pomeniţi 
întrun act dela Simion-Voaă Movilă, care dă mănăstirii 
Bistriţei un loc „începind de la stilpul Galaţilor (rana'rrkunm) 
pănă la Dunăre“, 

Din călătoria Patriarhului Macarie de Antiochia, poves- 
tită de diaconul său Pavel de Alep, ştim că în Galaţi se 
aflau la 1653 călăraşi gata a pleca'spre Țarigrad ori a duce 
de la acest hotar veste Domnului din laşi; că mai mulţi 

1 Hurmuzaki, XI, p. 784. 
2 În Papiu, III. 
2 Hurmuzaki, II, pp. 424, 512, 
* Ibid., Supl. II:, 347, 401. 
5 Archiva istorică, III, p. 69. 

141992. Vol. XVI. 
15
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dregători, cu pircălabul în frunte, şi mai mulți preoţi lo- 

cuiat acolo, că Vasile Lupu zidise o „măreaţă“ biserică a 

Sf. Dumitru, că biserica Sf. Nicolae de lingă oraş găzduise 

pe Atanasie Patelaros!, că piserica Precistei, de piatră, 

avea trei turnură şi o mare clopotniță şi că era încunju- 

rată de ziduri puternice, că se mai vedeau o biserică a 

Maicii Domnului, încă una a Sf. Nicolae şi a Sf. Dumitru, 

care găzduia şi aceia clerici străini, apoi biserici ale Sf. 

Mihail, Sf. Paraschiva şi Sf. Gheorghe, de lemn. Alt călător 

socoate două biserici de piatră şi cinsprezece de lemn?. 

Precista păstrează şi astăzi o înfăţişare de vechime: zi- 

dită de negustorul Teodor şi prefăcută de Dia şi Şerbul, 

din Brăila, feciorii lui Coman, ea păstrează o inscripţie gre- 

cească de pe la 1650 şi o carte a egumenului Gherasim 

din 1687, precum şi o icoană a fiului ctitorului celui mai 

vechii, a lui Constantin Teodor. Sf. Gheorghe a fost făcută 

de piatră, de către un anume Mihalachi, care o închină 

Jerusalimului, la 1664; Sf. Paraschiva sai Sf, Vineri e cu 

totul înnoită ; Sf. Voevozi-Mitoc şi a doua biserică a Maicii 

Domnului, Vovidenia, nu mai păstrează niciun semn din 

vechime *. 
Drumul spre Dunăre se zicea atunci: al Galaţilor?, şi 

aici treceau caravanele polone . ” 

Gheorghe Ştefan, care făcuse o mănăstire în apropiere,cer- 

cetă Galaţii ?. Supt Dabija- Vodă, peste cîţiva ani numai, cum 

văzurăm, la 1664, biserica Sf. Gheorghe fu făcută din noi, 

închinindu-se Bisericii patriarhale din Ierusalim €. Corăbii din. 

1 Cf. rectificarea d-rei Cioran, în ediţia lui Pavel de Alep, p. 2, 

nota 1. 

2 Bandini, în An. Ac. Rom» X, p. 203. 

2 C£, Melchisedec, Notiţe, pp. 311-6; Iorga, Inscripţii, LI, p. 339 

şi urm. 

+ Inscripții, l. C. 

5 Că. lui Macarie, pp. 51, 13-4. 

6 Acte și Fragmente, I, pp. 50, 87. 

1 Căl. 1. Macarie, p. 132; cf. Doc. Bistr „IL, p.7$, no. xovni, dar şi II, 

p. 45, n0 COXLII. 

s Inscripțiă, |, p. 342.
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Crimea, Constantinopol, Trapezunt şi Sinope, ba chiar din 
Egipt, din Barbaria africană, veniau aici de două-trei ori 

„pe an pentru a incărca grinedin ţerile noastre !,— negoţ la 
care se adăugia acela cu lemne de construcţie, cu miere, 
ceară şi unt, cu sare şi salitră. Pe lingă acest negoţ mai 
nou, înfloria cel vechii, cu peşti, din cari se trimeteau 
in Polonia „pesteo mie de care“ pe an?. Pe lingă drumul 
de negoț al Moldovei, Galaţii mai erai la capătul unuia, 
care, prin Slobozia ialomiţeană, Slobozia lui Ienachi, ducea 
la București 3. 

În Galaţi, „portul de toate mărfurile“ +, erai „peste 15.000 
de locuitori, între cari destui Armeni avîindu-şi epis- 
copul?. Iscălituri greceşti se în tilnese pe un act din 1683, 
și „Petre Mrto“, adecă Mirto, bacalul din 1690, nu era 
nici el un Romînt. Găsim şi o bisericuță, de cărămizi ne- 

„coapte, a catolicilor. Ragusanii se abăteau une ori pentru 
afacerile lor pe aici”. Oraşul nu era frumos, — o spune 
Dimitrie Cantemir, — dar bogăţia lui îl punea între cele 
diintăiă aşezări orăşeneşti ale ţerii &;- 

Acte gălăţene avem de tot puţine. Dintre acelea pe care 
le cunosc, unul vine de la un particular din Brăila şi de. 
la „pircălabii de Galaţi“*, ceia ce arată că prin veacul 
al XVI-lea oraşul avuse întărituri de apărare, împotriva 
Turcilor din faţă, de la Reni-Tomarova, Alt act, din 1683,_ 
pornește de la „tirgoveţii de Galaţi“, cari, treisprezece la 
număr, — între ei un bărbier, care, cu atiţia oaspeţi ră- 
săriteni, va fi avut de lucru! —, mărturisesc pentru un 

1 Căl. 4. Macarie, pp. 250, 236, 261. 
2 Bandini, p. 204. 
3 Căl. î. Macarie, pp. 235-6. 
* Bandini, p. 203, 

3 Studii și doc., I-L, p. 430. 

* Studii şi doc, I-II, p. 83, no vu. 
* Acte și fragmente, |, p. 79, 
* Cantemir, Descriptio Moldaviae, p. 13. 
? Studii şi doc., VIL,p. 371, b,nc 1. Un pircălab Toader Ungurea- 

nul, în 1656, ibid., IV, p. 50. 
"9 Zidari, olari romîni în 1736 (Studii şi doc. I-]l, p 9%, nota 1).
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fugar care li-a lăsat „în spinare“ datoria lui: „dajde bi- 

rului şi banii săului şi banii mezelgiului şi banii năpăş- 

tilor“ i. ” 

Un cîntec poporal cîntă prăpădenia Galaţilor în No- 

vembre 1769 şiel ni-l întăţişează încă bine locuit şi bogat?. 

UI. 

În socoteala ce tipărim aice, suma foarte ridicată a fie- 

cărui contribuabil arată că nu poate fi vorba de banii ce 

se dădeau de orăşeni, ca dare specială a lor, pentru săul 

sau carnea cerute de Turci; la o „năpaste“ n'avem de ce 

să ne gindim. Rămine deci că aceşti bani sint ai „dăjdiă 

birului**. 

În ea găsim întăii pe călăraşii de Galaţi — deosebiți 

de cei de Țarigrad, cari mai tărziă maveaă un căpitan 

şi „chehăi*, ca Păcurar, Lupul şi Ziat (?) din această în- 

semnare, ci numai un vătav. Erau pe atunci cinzeci la 

număr — lista, fragmentară, dă numele a 22 dintre cei 

de pe la 1680 —, şi primiai pentru dusul lor la Țarigrad, 

ori prin ţară, mai ales, pe lingă scutirea de bir — catas- 

tiful pomeneşte pentru vre-o dare extraordinară ori pen- 

tru o „dajde de bresle“, — zece lei pe an, pe cînd că- 

lăraşii de Țarigrad aveai două zeci, iar îmblătorii din So- 

roca şi Hotin, aşezaţi. pentru legăturile cu Polonia, Vor [i 

avut aceiaşi ieafă ca Gălăţenii *. Nu ştim plata călărașilor 

de Tirgu-Frumos, cari ființau supt Gheorghe Ştefan şi 

plătiaii dajdea lor osebit*. Călăraşii de Galaţi erau între- 

1 fbid., p. 83, n 6. 

2 Conv. lit. LX, pp. 326-9. 

3 Mai sus, pp. 100-2, nu e o socoteală de lefi a ostaşilor mun- 

teni și, ca şi aici, una a birului lor. Socotelile lui Gheorghe Ștefan 

prevăd, în adevăr, dajdea hotnogilor, a sineţarilor, a pușcașilor de 

Neamţ, a vătaşilor de hinsari, a păharniceilor şi călăraşilor (Y. vol. 

IV, pp. 263-4). 

+ Descriptio Moldaviae, p. 9%. 

5 Studii şi doc, IV, p. 264.
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buințaţi şi ei, ca şi celelalte categorii de curieri, la alai- urile domnești în vremile fără oastel. | 
Dajdea călăraşilor, cari, cînd se „Tădeaii“, cînd erai raşi 

din funcţie deci, treceau în categoria de bresle a ,curte- 
nilor“, e însemnată, pentru aruncul de bir din lunie 1654, 
cu suma de 11.060 de ughi?. Aceasta inseamnă că pe 
atunci. numărul lor nu era de o'sută, ca supt Cantemir 
cel tînăr, ci mai mult decit: întreit, între 300 şi 400, fie- 
care dintre ei avind a răspunde măcar trei ughi — ţeranii aveau cisla, „numele“ de 2ughi?. La Tirgu-Frumos, după: 
această socoteală, erau vre-o 30. 

Pescarul Vornicului_. Balş -e-un -pescar al „Vornicului 
Țerii-de-jos, care avea însă reşedinţa — în teorie, căci 
era tot la Curte — în Birlad, unde se strămutase rostul 
lui de venituri de la Chilias. 

Vin apoi, fără rubrică deosebită, diaci — cu un „ug“ —, 
țerani şi popi, — cu cite 17 potronici (fiecare potronic 
avind 9 bani), slugi — cu 16 —, un grădinar — numai 
cut ——— 

Tirgoveţii, „tîrgul“ propriu zis, 16 familii — cu un 
herariă şi un bărbier —, au a răspunde sume deosebite, 
care merg de la 2 ughi, cit călăraşii cu dajde mai mică, 
pănă la cei 12 potronici ai țeranilor; ba unul plăteşte chiar 
mai puţin. Dintre ei găsim în actul de la 1683 al tîrgove- 
ților pe Nicola bărbierul, pe Zmăul, pe Zota, pe Costin 
Mărcuţă, pe Istratie, pe Gligorie. 

„Slugile pircălabilor* vin în al treilea rind, cu cea mai 
slabă dajde: dacă doi plătesc mai mult decit un galben, 
ceilalţi sînt insemnaţi cu 6-8 potronici. Între ei sînt trei 
logofeți; „mături curte“ pare să însemne: „măturătorii 
curții“, 

1 Descr. Mold. p. 91. 
? Studii și doc, IV, p. 263, no xcrx. 
2 Ibid. 

+ Ibid,, p. 78.
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“ Lângă tîrg era o slobozie, și din această „Slobozie ot 

Galaţi“ se trec la izvod numai două gospodării. 

- În al cincilea rind se cuprind doi „mahalagii“, un „mia-, 

zilgiu“, care ţinea caii de menzil, de poştă, şi un cizmar. 
Dai A SIDE ai 

Cum se vede, Galaţul era împărţit în aceste cercuri fis- 

cale, care corespund unor strate deosebite ale locuitorilor: 

cetatea, cu pircălabii şi slugile; oastea de hotar a slujito- 

rilor, cu căpitanul, vătavul, trei chihăi şi stegarul; tirgul, 

cu negustorii şi unii meşteşugari; mahalaua de meşteri, 

deosebi de: popi, ţerani şi felurite slugi şi, în sfirşit, slobo- 

zi adausă. 

„Ştirile din acest catastif ni pot sluji astfel şi pentru a 

ă înţelege felul de formaţie şi la alte oraşe.



XV. 

POMELNIGUL ROMĂNESC AI? MĂNĂSTIRII BISERICANI.



 



l. 

În judeţul Neamţ, nu departe de Bistriţa lui Alexandru- 
cel-Bun, se află mănăstirea, astăzi mult prefăcută! Şi 
aproape părăsită, a Bisericanilor. 

Inscripţia din 1786 spune că întemeietorul acestui lăcaş 
a fost „Ştefan-Vodă sin Bogdan-Vodă“ la 79202: are 
cineva deci alegerea între zidirea de Ştefan-cel-Mareîn- 
nainte de 1512, ori la această dată, de Ştefan-cel-Tinăr, 
fiul lui Bogdan Orbul şi nepotul de fiii al vechiului Ştefan: 
cead'inlăii părere e mai probabilă, Ștefaniţă nefiind un 
clitor de mănăstiri. 

În Istoria Bisericii românești, ca şi în Istoria litera- 
turii bisericești a Rominilor, am arătat însemnatul rost 
literar pe care Bisericanii l-ai avut în veacul al XVIII-lea, 
în a două jumătate a lui. atunci cînd toate celelalte mă- 
năstiri moldoveneşti decăzuseră supt acest raport. În aceste 
lucrări s'a: mai arătat şi legătura mănăstirii lui Ştefan-cel- 
Mare cu icrarhia rusească din vremea Țarului Petru. 
Am găsit încă, într'un dulap din biserică, o parte din 

cărţile care erau mîndria călugărilor copişti şi chiar tra- 
ducători; dispăruseră însă acelea pe care le pomenia încă 
în 1885 episcopul Melchisedec, Manuscriptele păstrate aă 
fost analisate, cu toate lămuririle trebuitoare, de d. Al. 
Lăpedatu, in Biserica ortodoxă pe 1906. 

1 V. Sate şi mănăstiri, p. 137. 
? Inscripții, |, pp. 42-3, 
* Notițe istorice şi arheologice, p. 71 şi urm. 
+ Şi aparte: „Manuscrisele de la Bisericani şi Rişca“, Bucu- reşti, 1906.
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Să adăogim că încă din 1863 sa încercat a se scrie o 

istorie a mănăstirii în broşura „Ochire istorică asupra fun- * 

dării (originii) mănăstirii Bisericanii şi citeva cuvinte despre 

mănăstirile zise închinate, cu un labloii al bisericii, bine 

litografisit de arhimandritul Partenie“, Bucureşti, 1863. 

Autorul, nepot al economului de Bisericani, Serafim, a 

invăţat la 1821 supt acesta, ca „duhovnic copiilor“, în se- 

minariul Socola. 

Pomelnicul slavon al Bisericanilor, redactat pe vremu- 

rile de harnică muncă literară, în vechea limbă de cultură, 

la 1661, sa publicat de d. Gh. Ghibănescu, în Uricariul, 

XXIII, p. 309 şi urm. E unul din cele mai interesante 

printre vechile pomelnice. 

Am găsit la schitul Durăului, legat odată supt aceiaşi 

cîrmuire cu Bisericanii, un pomelnic romănesc. E! se deo- 

sebeşte de cellalt prin aceia că nu dă numai înşirarea 

ctitorilor şi a binefăcătorilor, ci şi o cronică, destul de bine 

alcătuită, a mănăstirii. Părţile cele mai folositoare se publică 

în paginile ce urmează: 

Arătare pentru mănăstiria Bisericanii, de cine aii început 

a se zidi şi pe ce vreame şi de cine S'aii isprăvit de zidit și 

pe ce vreame. 

Acastă bisearică ce se numeaşte în neşte scrisori vechi 

sărbeşt[i]: schitul lui Losif, iară acum să zice mănăstirea 

Bisericanii, un stareţ, cu numele Iosit ieromonah. acesia 

au început a zidi bisearica, la anul 7060 (1551-2] (sic), în 

zilelle] lui Ştefan_Voevod cel Bun, carele ati domnit patru- 

ze şi şapte de ani. Însă n'aă putut stareţul Iosif să zi- 

dească biserica, ci numai temeliia ai pus. Iară Ştefan Voe- 

vod cel Bun, apropiindu-se de sfirşitul vieţii, s'au dus din 

viață acasta, şi ai rămas în Domnie Bogdan Voevod, fe- 

corul lui Ştefan Voevod cel Bun. Şi ai domnit Bogdan 

Voevod doisprăzece ani, şi s'aii dus şi el din viiaţa atasta, 

şi ai luat Domnia Ştefan Voevod cel Tinăr, fecorul lui 

Bogdan Voevod. Acesta sau înşiiiăţăt pentru stareţul
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Iosif, şi pentru bisearică, cum că iaste de atita vreame ur- 
zită, şi nu poate stareţul Iosif să o zidească; şi, îndem- 
nîndu-se din răvnă d[ujmnezeiască, au zidit biserica Şi au 
isprăvit-o de zidit, şi au dat multă bogăţie stareţului lo- 
sif, ca să o împodobească cu cărți şi cu veşminte, şi cu 
de toate ceale trebuinzoase, dupre cum singur zice într'un 
ispisoc ce l-ai dat starețului Iosif, de stăpinire pe branişte 
împrejurul mănăstirii, la anul 7028 [1519-20]. Iară fericitul 
ctitor Ştefan Voevod cel Tinăr, care aă zidit biserica, nu- 
mai 9 ani au domnit, şi, tinăr fiind, sau dus din lumea 
atastă deșartă la lăcaşurile ceale veacnice, pentru că l-au 
otrăvit pe el pizmaşii lui. Jară după Ştefan Voevod cel 
Tinăr au luat Domniia Petru Voevod Rale , fratele lui 
Ștefan Voevod celui Tinăr, însă fiu” frate bun, ci cu alta 
femee îl făcuse Bogdan Voevod. Iar Raleş i se zice lui 
dipe o fămeae, Răleșoae, ce o luasă el mai nainte, pină a 
nu fi Domn. 

Det Petru Voevod Raleş, fugind el odată pe la tirgul 
Pietrii, ca să scape de vrăjmaşii lui, carii îl goniia din urmă, 
Şi viind pe la mănăstirea Bistriţii, au apucat pe un pior 
de deal care să zice Pitorul lui Petru-Vodă pină în zioa 
de astăz, şi au eşit la mănăstirea Bisericanii, şi ai găsit 
pe stareţul Iosif şi cu alţi călugări, ŞI Sai făgăduit acol6 
lui D[ujmnezeă şi Maici D[ojmnului cătră stareţul Iosif, zi- 
cind că, de-i va ajuta lui, D[ujmnezei, ca să mai vie el 
D[oJmn în Moldova, va mai zidi şi va mai întări biserica. 
Deci Petru Voevod aii apucat de la mănăstirea Bisericani 
pe apa Bistriţii în sus, şi au găsit neşte păscari, şi s'au 
schimbat în haine proaste, şi s'au amestecat cu pescarii 
aciia, şi aui trecut în Ţara Ungurească. Des at prins de 
veaste străjile Craiului Unguresc că Petru Voevod ai 
trecut în Țara Ungurească, și l-ai gonit pe dinsul, dară 
nu l-au ajuns; pentru că Petru Voevod au mers la un 
un boiariă priiatin al său, şi pe boiarii nu l-a găsit acasă, 
dară i-ai dat cocoana butca şi cai, şi au scăpat în cetatea 
Cicei, iară Doamna lui era acold în cetate. Pentru că 
avea Domni din Moldova în vremea aceia doao cetăţ în Ţara
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Ungurească, de-ş ţinea acolo bogăţiia şi odoarâle lor, 

pentru răutăţile şi răzmiriţile ce se întîmpla adeseori aita 

în Moldova. Dez Petru Voevod şidea în cetatea Ciceu şi 

nu putea să iasă să-ş caute de trebi, pentru că era în- 

vrăjbit cu Craiul unguresc şi să temea de dinsul. Iară de 

la o vreame sau împăcat el cu Craiul unguresc, şi ai în- 

ceput a-și căuta de trebi ca să vie iar[ă]ş Domn în Mol- 

dova, şi au mers-la Țarigrad, pentru că țara era inchinată 

la "Țarigrad de tată-său Bogdan Voevod. Şi, întru al trei- 

sprăzecelea an de la eşirea lui din Domnie, iarăş au venit 

Domn Petru Voevod în ţara Moldovii, şi şaii adus aminte 

de făgăduinţa lui care să făgăduise lui D|ujmnezeu cătră 

stareţul Iosif cînd aă trecut pe la Bisericani. Acesta au 

mai zidit şi au mai înfrumusețat sf|ă]nta biserică, după cum 

singur zice într'un ispisoc vechi sirbesc ce l-au dat călu- 

gărilor de la schitul lui Iosif, de stăpînire pe braneşte îm- 

prejurul schitului, la anii 7043 [1534-5], pentru că stareţul 

Iosif să dusăse cătră D[ojmnul. Iară ce fealiă de zidire au 

făcut Petru Voevod ai€ la Bisericani, nu arată. 

Det au fost biserica acea zidită de Ştefan Voevod ne- 

îngrădită cu zid împrejur, o sută şi şapte ani, adecă din 

zilele lui Ştefan Voevod cel Tinăr, de la anii 7028 [1519-20], 

pînă în zilele lui Miron Barnoţchi Voevod, la anii 7135 

[1626-7]. Iară în zilele lui Miron Barnoţehi Voevod era 

egumen în Bisericani Parthenie iermonah. Deci acest 

egumen Parthenie cunoaşte că au fost om cuvios, avind 

şi călugări pe lingă dinsul oameni cuvioş şi vreadnici. 

Pentru că dovedesc daniile cite sau dat și lucrurile cite 

sau lucrat ai€ la Bisericani, în zilele acelui rînd de că- 

lugări care au fost în zilele egumenului Parthenie. 

[Din vremea pănă atunci sint numai patru ispisoace dom- 

neşt[i) date de stăpinire pe braneşte împrejurul schitului: 

cel d'intii ispisoc iaste de la Ştefan Voevod...,la anii 7028 

[1519-20], al doilea... de la Petru Voevod Raleş, întru care 

scrie că l-au dat călugărilor dela schitul lui losif, pentru 

că stareţul Iosif murise, şi iaste din anii 7303 [1792-3] (sic), 

al treilea... de la Eremiia Moghila Voevod, din ani 7104



POMELNICUL ROMĂNESC AL MĂNĂSTIRII BISERICANI 237 

[1595-6], al patrălea... de la Simeon Moghila Voevod, din ani 7115 [1606-7]... De& mănăstirea Bisericani pînă în zi- lele egumenului Parthenie au fost un schit sărac, [care avea braniştea].şi neşte poeni supt Ciahlău, care le di- dese arhiepiseopul Nicolae!, puţintel mai nainte de egumenul Parthenie.: Iară, în zilele egumenului Parthenie, din schit sau făcut mănăstire.. .,.pentru că s'au îmbogăţit cu moșii Și cu Țigani, şi s'aă îngrădit biserica cu zid împrejur, şi Sau făcut pridvorul biserici, şi s'au făcut pivniţa şi trape- zarea, şi cliserniţa, şi toate una după alta. [Eraă şi călu- gări mulți), pentru că vedem că la biserica pustie şi lip- sită de oameni nu dă nimeni nimică. 
Şi, pentru ca se cunoască fieştecine cum s'au făcut ctitori Domni şi boiari Moldovi din vremea aceia aicea la mă- 

năstirea Bisericani, unul după altul, în puţină vreame, iată că-i punem aicea de faţa: 
Costantin Moghila Voevod ati dat moșia Bicazul în locul poenilor celor de supt Ciahlău, la ani 7119 [1610-1). 
Ștefan Voevod Tomşa ai dat moşiia Troiţa la anul 7120 [1611-2]. 
Giupineasa- Dumitra Și cu Cristina au dat oa patra 

parte din moşiia Orbicul, la anul 7120 [1611-2]. 
Radul Voevod au dat moşiia Popceşti, la anul 7127 [1618-9). Cocoana Mariia Postelnitasa aă dat moşiia Vînătorii la anul 7128 [1619-20]. 
Miron Barnoţchi Voevod ai dat Vadurile, 7134 [1625-6). 
Parthenie egumenul din Bisericani au cumpărat moşiia Tortoreşti şi o bucată de loc de la Vilceşti pe Putna, la anii 7140 [1631-2]...Și nu numai atita, ci şi zidiul împre- 

jurul biserici. tot pe vremea aceia S'aii făcut, şi odoarăle 
in bisearică ceale mai multe tot din vremea aceia sint: 
veşminte şi cruci şi potirile şi mulțime de cărţi sirbeşti, 
scrise de părinţi carii lăcuia aia pe vremea aceia,. şi unile 
din odoară sint date de boiari, iară unile de călugări carii 
lăcuia- aica, sînt făcute,. pe care sînt numele lor scrise, 

1! Nicanor.
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precum iaste petrahirul cel cu chipuri, pre unde iaste 

scris: Iosif ieromonah şi veleatul 7146 [1637-8], şi pe to- 

chiţa cea de fier iară iaste scris: Iosif ieromonah şi Pe- 

tronie, şi veleatul 7139 [1630-1], şi pe v'o citeva cruci de 

ceale ferecate cu argint iară sînt scrise numele părinţilor 

ieromonaş, și altele multe sint pe carele sint numele lor 

scrise, şi tot pe o vreame, nu departe una de alta... 

Iară pentru facerea zidilui împrejurul biserici, aşa se 

cunoaște: [Partenie] aă pus silinţă să îngrădească biserica 

cu zid împrejur ... Sai îndemnat mulţ din boiari ca să 

se facă ctitori ai€..., să dea ajutoriu ca să se îngrădească 

biserica cu zid împrejur. Deci cel dintiiu îndemnătoriu au 

fost Pătrașco Başotă Marele-Logofăt şi cu cocoana lui, 

Grozava. Acesta ai zidit turnul cel de spre miiazinoapte, 

în Zilele lui Miron Barnoţchi Voevod, la anii 7135 [1626-7], 

după cum adeverează tituluşul care iaste scris de-asupra 

uși, întru care sint scrise numele lor cu slove în piiatră. 

Al doilea ctitor iaste Toma Postelnicul şi cu cocoana lui, 

Eftimiia. Acesta au zidit turnul cel de spre Răsărit, tot în 

zilele lui -Miron Barnoţchi Voevod, şi întru acelaș an 7135 

[1626-7], după cum adevereaze tituluşul care iaste scris de- 

asupra uși, cu slove de piiatră, întru care sint scrise nu- 

mele lor. lară de pe vremea aceia cînd să zidea zidul să 

afla în pomealnic mulţi ctitori scriș că ai dat cite o sută 

de galbeni şi mai bine uni... lar zidul cit iaste de la un 

turn pănă la altul, şi cit iaste pe din dosul biserici de 

spre pirău, şi turnişorul cel mic de spre Apus, și zidiul 

pe di la vale, pănă în turnul cel de spre Amiiazăzi, şi zidiul 

pe din faţa mănăstiri pină iarăş în turnul cei de spre 

Răsărit, acestea toate le-au zidit egumenul Parthenie.. . -, 

cu sutele aceale de galbini, care să dă de la alţi ctitori, 

care sînt scrise în pomealnic, -- iară mai ales doi boiari: 

Dumitraşco Buhuş şi cocoana lui, Ileana, şi Dumitraşco 

Şoldan şi cocoana lui, Safta; aceşta au făcut zidiul împre- 

jur, afară de turnuri, după cum adeverează scrisoarea ce 

iaste pe o piiatră, întru care sint scriş amindoi boiari 

aceşta. Aşişderea şi în pomelnicul cei sirbesc i-am găsit
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scri pe amindoi la un loc, Şi arată că ciau făcut ograda 
împrejur şi pivniţa cea de desupt cliserniţă şi cliserniţa. 
Iară turnul cel mare care iaste de spre Amiazăzi l-au zidit 
iarăş un boiarit, cu numele Dumitrașco Ştefan Marele- 
Logofăt şi cocoana lui, Mariia, la anul 7139 [1630-1], şi tot 
acesta au zidit şi biserica la Buculeșşti, şi au și murit întru 
acelaş an amindoi, şi i-aă pus egumenul Parthenie la po- 
mealnic, după cum sîngur'scrie într'o Evanghelie sîrbească 
ce ai dăruit-o el mănăstiri, la anul 7139 [1630-1). Iară egu- 
menul Parthenie şase ani au lucrat la zidiu, adecă l-au 
început în zilele lui Miron Barnoţchi Voevod, la anul 
7135 [1626-7], în luna lui Aprilie 30 de zile, și l-au săvirșit 
la anul 7141 [1632-3), în luna lui Iulie 27 de zile, în zioa de 
Sf[ăjntul Panteleimon, după cum singur cu mina sa scrie 
într'o evanghelie sîrbească, la Sfirşit, ce au dăruit-o el 
mănăstiri, şi arată acolo că ai avut multă osteneală pină 
ai isprăvit zidiul, şi să roagă să li pomenească părinţi 
carii vor fi pe urma lui întru acastă mănăstire petre- 
cători. 

„= « Apoi, cînd au fost în zilele lui Vasilie Voevod, la 
anul 7145 [1636-7], alţ doi boiari s'au îndemnat a să face 
ctitori. ..: Toma Sulgeriul şi cocoana lui, Eftimiia, şi Ior- 
dache Vistearnicul și cocoana lui, Ecaterina. Aceşta au zidit pridvorul biserici Şi pivniţa şi trapezarea, după cum 
adevereaze tituluşul care iaste scris de-asupra uşi trape- 
zerii, intru care sînt scrise numele lor cu slove în piiatră. 
Și iarăş, tot întru aceiaş vreme, un Toderaş Ba otă s'au 
îndemnat şi el să se facă ctitor.. „ Şi ai făcut cină chilii 
de lemn durate, ceale de spre Apus, iară, cînd s'au lucrat 
aceastea toate .. ., aii fost ostenitori şi cheltuitoriă Şi chivir- 
nisitoriă un călugăr cu numele Andonie ieromonah, după 
cum adevereaze scrisoarea ce iaste pe o piiatră scăjască 
(sic; sirbească), ce s'au găsit pe mormîntul lui Andonie, şi 
mormiîntul era zidit cu cărămidă, și de-asupra era puse o 
leaspide mare, şi peste leaspide era piiatra cea scrise; 
iară, cînd s'aă prefăcut biserica, s'aă mutat piiatra de pre 
mormint, pentru că ai venit temeliia biserici pe acolo.
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Şi zece ani au ţinut lucrul zidiri, pînă s'au isprăvit toate; 

adecă s'aii început zidirea în zilele lui Miron Barnoţchi 

Voevod, la anul 7135 [1626-7], care iaste de-asupra uși tur- 

nului celui de spre Miazănoapte, şi sai sfirşit în zilele lui 

Vasilie Voevod, la anul 7145 [1646-7], care iaste de-asupra 

uşi trapezeri. lară egumenul Parthenie au mai trăit vr'o 

cîţva ani după săvirşirea lucrurilor acestora, și sai dus 

cătră D[o]mnul. Iară după Parthenie ai fost egumen Mi- 

trofan ieromonah, şi după Mitrofan au fost egumen Iorest; 

şi aşa, cu curgerea vremi, s'au trecut toţ călugări din vre- 

mea aceia, şi s'au săvirşit acel rind de oameni, şi s'au 

împuţinat călugări foarte, dară tot nau fost mănăstirea 

pustie de tot. Şi tot pe vremea acestui egumen lorest 

de mai sus pomenit un boiariă anume Statie Vistearnicul 

şi cu cocoana lui, Cristina, au răvnit şi ei ca să se facă 

ctitori ..., şi au dat moșiia Dăiani şi Urseşti, la anul 

7187 [1678-9]. Şi iarăş o cocoană, cu numele Mariia Hăbă- 

şasca, care din călugărie s'au numit Magdalina, şi atasta 

au răvnit ca să se facă ctitoră.. ., și ai dat partea ei de 

moşie din moşiia Poiana, la anul 7225 [1716-7|, în vremea 

egumenului Sarafim ieromonah. . 

Iară, cînd au fost în zilele lui loan Nicolae Voevod, la 

anul 7250 [1741-2], au luat egumeniia în Bisericani un-Mi- 

sail ieromonah, călugăr din Bisericani fiind şi acesta; 

pre acest Misail l-ai trimis într'o vreame Mitropolitul 

Gavriil Calimah, cu trebuinţa Mitropoliei, la Rosiia, Şi, 

după ce aii venit de acold, pentru slujba lui l-ai făcut 

arhimandrit. Acesta ai egumenit aici în Bisericani patru- 

ze& de ani neschimbat, şi în vremile acelea era venitu- 

rile. moșiilor foarte mici, pentru că nu să căuta moşiile și 

nu le cumpăra nimenea, și bani era foarte puţini, dară, 

arhimandritul Misail, fiindcă nu era om cheltuitorii, ai strîns 

în vremea egumeniei lui, din veniturile moşiilor mănă- 

stiri, trei mii şi cină sute de lei, cu gînd ca să prefacă 

biserica, fiindcă biserica cea zidită de Ştefan Voevod 

era foarte mică. De& arhimandritul Misail nu-i da mina 

ca să se apuce de zidirea biserici, şi bani încă să temea
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să-i ţie la el, şi aă dat bani la doi boiari, ca să şază la 
păstrare, adecă o mie şapte sute cinzec de lei ai dat la Spătariul Ioniţă Canta de la Șărbeşt[i], şi o mie şapte 
sute cinze& de lei au dat la Marele-Logofet Nicolae Ro- 
set, şi după aceia, peste puţină vreame, s'a dus arhiman- 
dritul Misail din viiața acasta, şi n'aă apucat să zidească 
biserica. 

Deci după arhimandritul Misail au luat egumeniia în 
Bisericani un oil ieromonah, călugăr din Bisericani fiind 
Și acesta, și ucenic arhimandritului Misail. [Mitropolitul 
Gavriil îi poruncește] să zidească biserica. .. Și, apucîn- 
du-se, au răsipit bisearica cea mică, care era zidită de 
Ștefan Voevod, pînă în temelie; dar pridvorul nu l-ai 
răsipit, ci numai biserica. Iară biserica cea mică era zu- 
grăvită pe dinlăuntru, şi era zugrăvit şi chipul lui Ştefan 
Voevod cel Tinăr, și era în tinda biserici nește pietri mari 
ŞI scrise, supt care pietri era îngropate trupuri de ale 
ctitorilor; de& s'au mutat pietrile de Ia locurile lor, Şi unile 
le-aă pus în zidul biserici, iară altele sau pus în prid- 
vorul beserici, şi acum nu sînt trupurile acelora acolo 
supt pietri, unde sînt pietrile aşezate acum. Deci egu- 
menul loil au început a zidi biserica, şi în patru ani au 
zidit biserica, şi au mai înnălțat şi pridvorul. Iară întru 
acei patru ani cît au ţinut zidirea biserici, le era părin- 
ţilor nevoe pentru biserică, că nu avea unde să slujască 
liturghie, măcar la praznice, şi, luînd blagoslovenie de 
la Mitropolitul, ai sflijnţit biserică o chilie ce iaste în 
turnul cel de spre Amiiazăzi, Și aă pus hramul sflăntul 
mucenic Gheorghie, şi slujiia acol sflăjnta liturghie, pănă 
sai isprăvit de zidit biserica. În zilele lui Costantin Di- 
mitrie Moruz Voevod, la anul 7290 [1781-2], s'au dus la laş, 
Şi au arătat Mitropolitului Gavriil Calimah cum că s'au 
isprăvit de zidit biserica ȘI trebuiaşte să se sfli]nţască. 
lară Mitropolitul Gavriil au făcut pe ieromonahul Ioil 
egumenul de Bisericani arhimandrit Şi i-au poruncit lui 
ca să cumpere ceale pentru trebuința sflijnţiri, şi să 
slfijnțască el biserica. Şi aşa arhimandritul loil, cum- 

11992. Vol. XVI. 
16
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părănd ceale pentru trebuinţa sflijnţiri, aă sfli)nţi- bi- 

serica. Şi după aceia, peste puţintică vreame, au scos 

pe arhimandritul oil din egumenie, şi n'ai apucat să zu- 

grăvească catapeteazma, şi ai pus egumen în Bisericani 

un Paisie arhimandrit, şi acesta ai zugrăvit catapiteazma, 

la anul 7298 [1789-90], cu bani ce rămăsease string de 

arhimandritul loil de pe veniturile mosiilor mănăstiri. 

Iară după moartea arhimandritului Paisie iarăş au luat 

arhimandritul loil egumeniia în Bisericani, şi aica s'au 

săvirşit şi s'au îngropat şi arhimandritul Paisie şi arhi- 

mandritul oil... Am scris eu, Mitrofan iermonah, la anul 

7320 [1812], Fevroarie 15. 

lară la biserica cea veache pusease stareţul Iosif cu 

părinţii acei de de mult o pravilă grea, pentru că făcea 

de doao ori priveghiiare în septămiînă, adecă Simbătă 

noaptea spre Duminecă şi Miercuri noapte spre Joi, iară 

în care săptămină să întimpla vre o sărbătoare, atunta 

mută priveghiiarea cea de Miercuri noaptea, spre zioa 

serbători aceia. Iară priveghierea o făcea cu cetire multă, 

pentru că ceriia zăce cathizme şi punea şi cuvinte pintre 

cathizme; adecă cetiia trei cathizme şi apoi canonul lui 

Is|us), şi iară trei cathizme, şi şi canonul Precestii şi un 

cuvint din cărţile sflijnţilor părinți. Apoi, deaca era spre 

Duminecă, cînta troicicicul, şi zicea preotul ecteniile ceale 

obienuite ale polonoşniţi, apoi psalmi de utriane şi ecte- 

niia cea mare după obiceaiti, apoi cinta „D[ujmnezei iaste 

D[o|mnul“ și troparele, după rînduiala lor. Apoi cetiia 

cathizma 17: „fericiţ cei fără prihană“, iară alte cathizme 

nu mai cetiia aia, fiindcă cetise destule mai nainte; 

apoi: „bine ești cuvintat, Dloa]mne“, soborul îngeresc ŞI 

celealalte ale utriani; de-aciia înnainte ca şi la alte bi- 

seric. 

Aşijdirea şi Miercuri noaptea spre Joi tot atastă rîn- 

duială era: numai cathizmele începea a le ceti de la ca- 

thizma 11 înnainte, şi iarăş pitre cathizme cetiia cuvinte 

şi canoane, după cum am arătat mai sus, afară de celea 

care sînt ale Învieri; şi s'ai ţinut acastă rînduială pină
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s'au prefăcut biserica de arhimandritul loil la anul 7290 [1781-2], iară, după ce s'au prefăcut biserica şi ati sf[i]nţit-o, 
apoi ai pus pravila la biserică, ca și la alte biserici. Iară 
părinţi carii aă pus pravila la biserica cea veache ab fost venit de la locuri depărtate ai€ pe locurile acestie, adecă de la Iordan, pentru că serie într'o carte sărbească : „NOI“, zice, „am fost la un schit pe lingă apa Iordanului, Şi noao acolo aşa ne-au fost pravila la biserică, de făceam de doao ori priveghiiare în săptămină şi cu zăce cathizme | şi cu cetire multă, şi, după ce am venit ai€, pe locurile acestea, așa am ţinut şi aica, și carii vor fi petrecătoră pre urma noastră ai€ la acest loc, ŞI vor voi să ţie aşa, să le ajute Djujmnezeă. 
Am auzit şi atasta povestindu-se de părinţi cei vechi carii i-am apucat noi aia, cum că starețul Iosif mai 

nainte, pînă a nu se apuca el de zidirea biserici, au vrut 
odață să se ducă de ai€, de la locul acesta, şi aă mers 
pină acolea, la stejari cei mari, unde iaste laviţa lîngă 
drum, şi acolea i s'au arătat Maica Dlo]mnului, şi i-ai 
zis să nu să ducă de la locul acesta, că şi aici iaste gră- 
dina Sfli)nţii Sale, şi aşa stareţul Iosif au rămas la locul acesta, și acolo unde i s'au arătat Maica D[o]mnului, ai pus o iconiţă a Maici Domnului într'un stejar mare, de la deal. de drum, în dreptul laviţi, şi au aşăzat acolo ico- 
nițţa multă vreme, iară, trecînd mulţi ani la mijloc, s'au 
învechit stejarul şi aă căzut Jos, iară iconiţa aă luat-o un 
părinte de ai€ din mănăstire. 

„Pomelnic al fericiţilor ctitori şi făcătorilor de bine şi 
miluitorilor al sfintei mănăstiri Bisericanii, unde iaste 
hramul Buna Vestire al Preasflintei stăpînei noastre, 
Născătoarei de D(ujmnezeu și pururea-Fe&oarei Mariei. 

Care pomealnic mai nainte s'au fost scris de pre limba 
cea veche sirbească prin silința arhimandritului Misail, 
la anul 7270 [1761 -2], iară acum a doo oară s'aă înnoit şi sai prescris în zilele bine-credincosului marelui Împărat 
de Rosiia Alexandru Pavlovici, fiind Mitropolit şi exarh
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Moldaviei, Vlahiei şi Basarabiei chirio chirio Gavril, şi 

Sai. scris prin silinţa egumenului de Bisericani chir Do- 

softei ieromonah, la anul de la Zidirea Lumii 7320 1877) 

Şi s'au scris de mine, Mitrofan ieromonah, în sflănta) 

mănăst|ire] Bisericani. 

Stihuri făcute în viersuri poeticeşti pentru viiața tică- 

losului om, întru atastă lume plină de deşărtăciuni. 

Omul în lume născînd În cinste, în slavă, în bogăţie 

Să naşte gol şi plăngind, Pururea dorit să fie; 

Şi cîţ ani vieţuiaşte Care sint amăgitoare, 

Tot deșărtăciuni poitește, Schimbate şi trecătoare, etc. 

Cuvint către cuvioşii părinț de la sf[ăJnta mănăstirea 

Bisericanii. 

[A găsit „cartea“ de mai sus] învechită foarte şi stri- 

cată..., şi, fiind sîrbească şi fără înţălegere, am răvnit cu 

inima mea cu mare dorinţă, şi am pus în gindul mieu 

ca să prefac atastă carte pomelnic şi, înnoindu-0, să 0 

tâlmăcesc pre limba noastră, moldovenească, spre înţă- 

legerea şi îndămiîna fieştecăruia frate, fiindcă acum, în zilele 

noastre, ai început siîrbia cea veache şi înțălegerea ei 

a să părăsi şi a nu să băga în samă de mulţi, pentru 

neînţălegerea ei. Deci iată că cu îndemnarea şi ajutoriul 

lui D[ujmnezei o am prefăcut și o am tălmăcit din sir- 

biia veache pre limba moldovenească cu mai bună orîn- 

duială, precum să vede. [Îndemn spre pomenire. Iscă- 

leşte: Misail arhimandrit.) 

Învăţătură în ce chip să face pomenirea acestor fericiţ 

şi vreadnici de pomenire ctitorilor şi făcătorilor de bine 

şi miluitorilor acestui sf|ă)nt şi d[ujmnezeesc lăcaş, carii 

Şau lăsat;numele sale scrise aia întru acest pomealnic, 

spre veacnica lor pomenire: 

[Pomelnicul e împărţit după serbători şi începe cu Sep- 

tembre.! În linia întăiu se. află serbătoarea şi numele, în 

a doua titlurile la pomenire. Se înseamnă astfel — titlurile
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se pot vedea din introducere: Iosif stareţul, Ștefan- Vodă, 
Petru- Vodă şi Maria, Dumitraşco Buhuş și Ileana, Dumi- 
trașco Șoldan şi Safta, Toma, Eftimia, lordache Şi Ecaterina, 
Miron şi Marica, Zmaragda, Miron, Dumitrașco, Andronic, 
Grigorie, Maria, Ana, ieromonahii Parthenie şi Andonie, 
Pătraşco şi Grozava.] loan Voevod), Theofana, Doamna lui: 
acesta au dat 100 de galbeni de aur şi un felon. [Toma şi 
Eftimia.] Petru, Pătrașco, Anuşca, Nicoară, Tueodosie iero- 
monah, Dometian, Daniil; aceşte u dat aceştii sfinte mănăs- 
tiri 200 zloți și au făcut hălesteu laTroiţa, la anul7123 [161 4-5]. 
Dometian, Daniil, Irina, Mariia, Cornilie, Gavriil, Cozma, 
Tiron, Iosif ieromonah Canănăi, egumen de Bisericani; 
acesta au dat opt sute de lei de aă făcut hăleşteu la Troiţa ; 
7294 [1785-6). Enache, Maria : acesta au dat 4 iape și 4 vaci, 
o căldare mare şi bani 50, lei. Evstratie, Pascalina, Pen- 
telii, Bogdan. Aceşta au dat acestui sf|ăjnt lăcaş 100 de 
matce, Cristina, Anghelina, Ioan, Mariia, Parthenie iero- 
monah; aceşta ai dat acestui sfță)nt lăcaş o presacă cu 100 
de matce; ioan, Floarea, Stana, Dumitrașco Logofet Ştefan, 
Mariia: acesta aă zidIt turnul cel gros de cătră Apus, 
la anul 7140 [1631-2), au dat şi o prisacă de stupi; ierei 
Vasile ş. a.: aceşta au dat... 54 boi şi 2 vaci şi 2 bivoli şi 
bani 20 lei; Varlam ieromonah ş. a.: aceşta au dat... 50 
matce şi 20 oi. Radul Voevod: aceşta aii dat moşiia Pop- 
ceștii, la anul 7127 [1618-9]. Doroftei monah Ş. a.: aceşta 
au dat un felon de ştofiţă şi 2 boi și o vacă ŞI 100 de 
lei la acoperemintul chitiilor, la anul 7303 (1794-5].. . Stefan 
Voevod Tomşa, Axanina, Doamna sa: aceșta au dat acestui 
sf[ă]nti lăcaş moşiia Troiţa Și un rînd de veşminte, 7123 
[1614-5]; Pătraşco, Antimiia, Costantin: de la aceşta au 
luat Stefan Voevod moşiia Troiţa și au dat-o mănăstirii, 
fiind domnească; Lazar ieromonah ş. a.: aceşta au dat o 
cruce ferecată şi cu scaun de argint și o păreache pothale 
de argint; Dumitrașco Ștefan, Ziniica: aceșta ai dat po- 
tiriul cel mijlocii, cu discu Şi cu zvezda lui şi o cruce 

1 Cel Cumplit. Doamna lui, Marica, s'a călugărit după moartea lui,
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ferecată şi poleită cu aur, la anul 7119 [1610-1]. Alexandru, 

Mariia, Ramandi Postealnic. Aceşta ai dat potiriul cel 

mic, cu discu şi cu zvezda lui, şi o cruce ferecată, 7118 

(1609-10); Coman, Pudura: aceşia au dat moara Mușşatul pe 

Cuiajdiă. loan, Ecaterina; Adam, neguţătoriu de la Şor- 

gorod. Aceşta aii dat 100 galbini de aur şi 12 linguri de 

argint şi un covor mare, frumos, la anul 7158 [1649-50]... 

Gheorghie, Mariia, Vasilie, Ileana, Irimice, Magdalina, 

loan, Parascheva, Toian, Gavriil, Caterina, Safta, Paras- 

cheva, Gavriil, Ciolpan. Aceşta au dat... satul Luţcanii 

la Siretă, şi un sălaș de Ţigani, iară mai pre urmă s'au 

schimbat cu o bucată de loc la Jideşti. Grigorie, Safta, 

Ionaşco, Mariia, Dumitru Prăjescul. Aceşta au dat... 14 

iape..., Alexiia, Petrina..., Hariton monah ş. a.: aceşta ai 

dat... a patra parte de satu Orhii şi 10 iape şi 40 matce; 

7120 [1611-2]... Vasilie ș.a.: aceștia aă dat o bucată de loc 

între vaduri, la anul 7210 [1701-2). Dumitru, ş.a.: aceşta 

au dat poiana peste vad... Vartholomei arhimandrit Mă- 

zărean: aceşta ai dat un epitrahir şi un cal; 7270 [1761-2], 

Theodosie, ş. a....Covrig... lonichie episcop, ierei Tudur, 

Ioana: acesta au dat 72 de lei la acoperimintul chiliilor.... 

Evstratie Voevod, Ecaterina Doamna: Dabija: acesta au 

dat o prisacă stupi şi un sălaş de igani, anume Gri- 

gore Pădure, la anul 7160 [1651-2]. Miron Voevod Bar- 

noţchi, Dimitrie, Safta ; acesta au dat poiana între vaduri 

şi 10 boi şi 40 stupi, 1137 [1628-9)... lerei Zaharia ş. a.: 

acesta au dat 60 lei de au zugrăvit _tretapodul; 7298 

[1789-90]. Anastasie arhiepiscop, Nil, Athanasie, Mitro- 

fan, Pahomie, Gavriil, Leon, lacov, Nicolae episcop, loan, 

Euloghie, Dosoftei, Daniil, orest, Ghedeon. Aceşt[i] ar- 

hierei, unii au dat cîte ceva la mănăstire, iară cei mai 

mulţ n'au dat nimică, numai pentru că i-am găsit scriş 

în pomealnicul cel vechi, i-am scris şi eii aicea, ca să li 

se facă pomenire... Isaia ierodiiacon, $. â-: acesta au dat 

o criştealniţă de argint; 7287 [1778-9]... Methodie monah 

3. a.: acesta au dat... un triod ruminesci..., Petru, Sofroniia, 
" 

Nicolae, Gheorghie Ciolpan. Aceşta ai dat un stog de
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griui, ș. a. Vasilie, Irina, Gavril: Hatman: aceşta au dat 
100 galbeni de aur. lonaşco ş. a.: aceșta au dat bani 100 
galbeni de aur şi 70 zloţ... Varlam ieromonah ş. a.: 
acesta au dat... o cetelnă; 7270 [1751-2). Acesta au dat 
250 lei, şi s'au rădicat catapiteazma ; 7270 [1761-2]. Misail 
arhimandrit ş. a. Acesta au fost egumen la atastă mă- 
năstire 40 de ani, şiau dat 60 de stupi; 7280 [1771-2).. .. 
Lazar ş. a.: aceşta ai dat 2 vaduri de moară la Obrejeşti, 
cu pămănturi în frunte, din apa Putni pănă în hotarul Mil- 
covului... Evstratie Logofet: acesta ai dat a treia parte de 
sat în Fiţingheşti... Eremiia, Dumitrașco Vornic. Acesta 
au dat jumătate de hotar în Vilceşti. Eremiia, Todosiia, 
Nădăbaicu. Acesta aii dat un vad de moară în Vilceşti... 
Ioil arhimandrit, egumen de Bisericani;... ai dat şi el 
şase sute de lei la prefăcutul bisericii, '7290 [1711-2)... 
Pahomie arhiepiscop, Lazar ieromonah, Marco monah: 
de la Bisericani. Acesta au dat... 300 taleri Şi o Evan- 
ghelie şi o cruce [ferecată] şi un petrahir ŞI un cal şi 3 
iape şi pânza measii și 3 ştergare şi o prisacă preoţilor 
bisericii. Alexandru Voevod bătrăn, Stefan Voevod bătrăn, 
Petru Voevod, Bogdan Voevod, Stefan Voevod tinăr, 
Petru Voevod, Mariia Doamna, Stefan Voevod tinăr, 
Alexandru Voevod, Ruxanda Doamna, Bogdan Voevod, 
Radul Voevod, loan Voevod, Theodosiia Doamna, Ere- 
miia Moghilă Voevod, Mariia, maica lui, Elisaveta Doamna, 
Costantin Voevod, Simeon Voevod, Melaniia Doamna, 
Miron Voevod Barnoţchi, Costantin Voevod, Antioh Voe- 
vod, Dimitrie Voevod, Duca Voevod, Nastasiia Doamna, 
Nicolae Voevod, Pulheriia Doamna, Costantin Voevod, 
Ecaterina Doamna..., Safta ş. a.: aceaștă ai dat 100 de 
galbeni de aur şi ai făcut catapiteazma ; 7125 [1616-7]..., 
Gheorghie Chiriţa Paliolog, Mariia, Costantin, Soltana: 
Postealnic. Aceşta ai dat moșiia Vănătorii..., la anii 7128 
[1619-20]... Mitrofan ieromonah... un poias de argint... Mi- 
trofan episcop: din Bisericani. Acesta au dat 200 lei Şi un cal. 
Gheorghie, Evdochiia: părinţi mai sus numitului episcop... 
Mihalca, Despina, Neagoe, Despa, Neagul, Stanca: biv Ban,
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Muntean... lonichie ieromonah ş. a. Acesta aii dat o moară 

în Pingărător... Sarafim ieromonah ș. a. Acesta au dat... 

12 Menie rumiîneşti şi o sută de lei la pardositul bisericii... 

Nicolae arhiepiscop: acesta au dat poenile supt Ciahlăi 

şi 200 de taleri, iară la anul 7119 (1610-1] s'aă schimbat 

cu moşiia Bicazul. Eremiia Voevod, Mariia, Elisafta... 

Vasilie Spătariii Cantacozin, Costantin, Safta, Mihail, 

Marga, Şărban, Mariia, Ilie, Safta: acesta au- dat potiriul 

cel mare şi 4 candile şi 2 cruci ferecate şi un sălaș de 

Țigani, anume Grigore Gunoii: 7260 [1751-2]... loan, Mariia, 

Ilie, Safta, Toader, Ileana: Cantacozineşti: aceşta au dat... 

100 stupi. [Meletie Istrati, Gavriil, Agaftia monahia, Ve- 

niamina monahia „Istratie, sora numitului episcop.“] Cos- 

tantin, Ilinca, Costantin, Cantacuzineştli]: aceşșta au dat 

30 de oi şi 30 de lei şi 8 nerţă de grăi; 7217 [1708-9]... 

Magdalina monabhiia Hăbăşasca, Grigorie Hatman, Safta. 

Acastă maică au dat... moşiia Poiana, pe Tazlău; 7225 

[1716-7]... Ştefan Voevodă [Tomşa], Magdalina Doama, Ruc- 

sanda, Nastasia, Gianavra, Liviian Voevod: acesta au dat... 

100 galbini de aur... Vasilie, Mariia:; Spătariul. Acesta au 

dat... 1.300 de lei; 7317 [1808-9]... [Pomelnicul monahilor. Al 

boierilor tără nume, dar între ei:] Pătraşco Boldescul, Petru 

Başotă, Iordache V'istear, Dimitrie Postealnic, loan Crimca, 

Pătraşco Logofet, Dumitru Şoldan, Gheorghie Catargiu, 

Nicolae Catargiu, Vasilie Neagoe, Cristea Buhuș, Toader 

Pitariă, Costantin Postelinic, Gheorghie Başotă, Ionașco 

Başotă, Eftimie Spatariu, Toader Şoldan, Costantin Stirta, 

Toader Şoldan, Grigorta Pisoţchi, Racoviţă Cehan, Ga- 

vriil Logofet, Petrea Bun, Nastasiia Nădăbaico, Nicoară 

Prăjăscul, lonaşco Botăş, Nicolae Ciolpan, Simon Mălaiu, 

Miron Buhuş, Mihail Furtun[ă], Pătraşco Başot(ă] Logofet, 

Toma Postealnic, Grigorie Hatman. 

Stareţii: Ierothei, Efrem, Mihail, lerothei, Varnava, Po- 

melnic al egumenilov Partenie 7117 [1608-9], Parthenie 

1140 [1631-2], Mitrofan 7138 [1649-50]. Iorest 7170 [1661-2], 

Ghedeoan 7213 [1704-5], Nicolae 7215 [1806-7], Tofan 7219 

[1720-1], Sarafim Baronii 7235 [1727-8), lorest 7238 [1729-30],
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Anthim Creţul 7230 [1721-2], Theodosie 7243 [1734-5], Misail 7250 [1741-2], Ioil 7290 [1781-2], Paisie 7299 [1791-2), Chiril, Theodosie 7354 [1845-6], Veniamin Velicu 7366 [1857-8], Nicon 7372 [1863-4], Partenie Pupăscu 1865, 25 
Septembre. 

Pe legătură: Pomelnicul fericiţilor ctitori a sfintei mo- nastiri Bisericani.



 



PARTEA A l-a. 

INSCRIPTII ŞI ÎNSEMNĂRI.



 



I. BUCUREŞTI. 

Pe o piatră, acum în Palatul Artelor de la foasta Exposiţie, co- municaţie a d-lui Al. Lăp&datu: 
Aceaste case den temeliia lor sănt înălțate de lumi- 

natul Domni lo Costandin Basarabi Voevod fiului săi 
Costandin Brăncoveanul, începăndu-le şi şi sfărşindu-le la . ! 
leat 7206 [1697-8] şi la al zeacelea an al Domniei sale, 
ispravnic fiind Mihai vt[ori] Post. Corbeanul, 

Mihai Corbeanu e pomenit ca al doilea Postelnic la 1690 (Radu Greceanu, ed. Șt. Greceanu, p- 29), apoi la 169% (ibid., p. 101), în 
legătură cu complotul urzit de familia sa. Era Postelnic la 1743 
(ibid., p. 214). Pentru familia lui, v. idid., tabla. Mormîntul lui Con- 
stantin Corbeanu, fiu! lui Vintilă, Banul, şi al unei Cantacuzine, în Inscripții, |, pp. 120-1, no 10. Neamul cel adevărat s'a stins cu alt 
Constantin, numai Sluger, la 1748 (Genealogia Cantacuzinilor, pp. 19-80). Cred că Mihai era fiul lui Vintilă şi botezat de Mihai Can- 
tacuzino Spătarul, fratele mamei lui. E pomenit încă la 1719 de 
Matei Creţulescu, care-i zice „Deanea“ ( Documentele Cantacuzinilor: 
p. 205). 

II. BISERICA DE SAT DIN —. 

Atastă s[fănjtă şi dumnezeiască biserică s'au rădicat 
întru cinstea şi slava sfinţilor ierarhi, zidită cu toată chel- 
tuiala dum[neajlui boerului b[i]v Vel Clucer Ioan H[agi] 
Moscu, Saponichiu (9), epistat cniov (sie), în zilele Dom- 
nului loan Alexandru Moruz V[oe]v[o]d, cu bl[a]gosi[o]- 
veniia Milt]r[olp(ollit[ului] Dositeu i episc[o]p chir Costan- 
die, şi sau săvărşit cu toată podoba ei de numitul boer 
la liat 1803, Oct[omvrie] 1.
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III. HUŞI. 

1. Biserica episcopală. 

1. În dosul uşii de intrare: 

S'au înnoit atastă sfăntă bisearică de Sfinţie Sa chirii 

Veniaminu Costachi episcop Huşului, la anulu 1793. 

2, De-asupra uşii spre pronaos: 

Hareuerubbin n ereatebnBnii Îw Gredann BOrRoAA BAIE 

MACTUS eng 3eman Moaaateken, cuh BorAana BCEROAN, HANA 

H EMBAa CH Xpăm Rh HAVE CPhIXh ;CAARHIIŞb H ERCEXFAAHHIb 

amrat Nerpa un Ilagaa He Bh Sea” u9 HA ApPRCAHRUA, Hi C%: 
” 

B9hIDHC BATE pă A PERA SP AETO AH er obuee, ACILA HOE. a / 

Adecă: 

Bine-cinstitorul şi de Hristos iubitorul Io Ştefan Voe- 

vod, cu mila lui Dumnezei Domn al ferii Moldovei, fiul 

lui Bogdan Voevod, a început şi a zidit acest hram în 

numele sfinţilor slăviţilor şi a tot lăudaţilor corifei Apos- 

4 
LL 

tolii Petru şi Pavel, care e la Huşi ce este pe Drăslivia, / 2 

şi s'a isprăvit în anul 7003 [1494-5], iar al Domniei lui“ 

anul curgător 38, în luna Noiemvrie 4. 

3. Pe un mormint afară, pomenirea polcovnicului loan Vasilie 

Ivanovici Maşlicheni, mort la 11 Decembre 17%. 

4. Pe altul: 

Atastă piatră au înpodobit-o chir Necolachi pentru Zan- 

firachi, şi a Zmarandii, soțiia lui Necolachi, cu îndemnare 

maicii sale, Zanfira, ca să fie spre vetnica pomenire, 

amină; 1808, Marltie] 15. 
3. Pe un al treilea: , 

Supt azastă piatră odihneşte roaba lui Dumnezeii Anas- 

tasia, soţia lui Anastasie Panu, născută Hurmuzachi, ră- 

pos[ată] la 1820 (?). 
E poate mama cunoscutului om politic din vremea Unirii. 

6. Pe un al patrulea: 

Supt atastă piatră odihnesc robii lui D[ulmnezeii Di- 

mitrie şi soţia sa Ecaterina şi fiul acestora, Spătlariul| 

Elefterie, cu soţie sa Casandra, carii au fost după trup 

cei întăiu, părinţi şi celal doile, frate Preosfinţitului epis- 

cop a Romanului chirio Meletie, şi carii ai răpăosat în 

anii 1825 şi pănă la 1830; veânica lor pomenire!



INSCRIPȚII ŞI ÎNSEMNĂRI 255 

Tot supt atastă piatră şi a d. Spat. Enachi, fiul d[umi]- 
slale] V. V. Dima şi a Elinii; 1834. 

Meletie Brandaburul!, Bucovineanul, fost episcop la Huşi, de la 
1803, a trecut la Roman în 1826; ajunse la Mitropolia Moldovei în 
1844. Mort în 1848. 

Cf. „Cronicile“ iui Melchisedec. 
7. Pe un al cincilea: 

Acastă piatră ai înfrumusuţat-o chir Iacov episcopul 
Huşului răposatului chir Inochentie eplis]clo]p Huşulu(i] 
1782, Oc[tomvrie] 30. 

Melchisedec, Cron. Huşilor, |, p. 332, ceteşte a în loc de 4; deci 
la el data morţii lui Inochentie e: 1-ii Octombre. Chipul lui îm- 
podobeşte această Cronică a eparhiei. 

> 

2. Biserica St. Dumitru. 

1. Cruci din 1850 şi 1854. 
2. Pe o Evanghelie din Bucureşti: 
Să să ştie că acastă sfăntă Ivanghelie este a preutului 

Simioni otu Tăurele, cumpărată pe bani drepţi a lui 
[Blestem]; 1793. 

3. Alta, de la „Dimitrie dascală:. 
4. Antimis de la Mitropolitul Veniamin. 
5. Pe uși: 

Dobre, Hristina, Stoian, Vasilie. 

3. Biserica Sf. Nicolae. 
l-a intrare: 

Robii lui D[ujmnezăi titori bisărici Sfăntului Necolai: 
Zaharie, cu soţie dumisali Rucsanda, la anul 1837. 

4. Biserica Sf. Voevozi. 
1. Pomelnic: 

Răposaţii Ghiorgii Ciole, Davina, Zoiţa, Eleana, Pa- 
rascheva, Smaranda, Teodor, Vasile, Daniil, Dimitrie, Sofie, 
Vasile, Teodosie, Smaranda Și tot niamu lor; 1831, lulii 10. 

2. Icoane din 1842 şi 1855. 
- Frumoasă catapeteazmă veche. 
. Cruce din 1836. 

„ Pe alta: 

P
U
I
 

(a
n
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Macrepr d. Uemyonn cs k., ars Br 1821 [= meşterul 

F. Cengiovi a făcut această cruce, la 1821). 
6. Pe un mormiînt: 

Erei Adam, prezvliterea] Marie, erei Grigorie, ş. a.; 1853; 

anu 1855, Maiu 31. 

5. Biserica Sî. Gheorghe. 

1. Mormînt al lui Dimitrie Zahariia: 1838. 

2. Cruce din 1850. 

3. Antimis: 

Antimis, adecă sflijnțita masă spre aducerea jertvei cei 

fără de sînge la sflălnta şi d[ujmnezeiasca liturghie, s'au 

sfinţit cu darul şi puterea preasf[ă)ntului D[uJjh de Preo- 

sfinţiia Sa chirio chir Veniamin Roset, episcop Roma- 

nului; pentru aceia s'au dat voe şi putearea a să săvirși 

ceale sf[i]nte pe dinsa, în biserica cu hramul — din —; 

1840, —. 
4. Pe o Evanghelie din 1723: 

Acastă sfântă Evanghelii esti a bisericii cu hram(uli] 

sfântul marilea mucenică Gheorghi, şi sau merimitisitii 

acumi la leti '830, cu cheltuiala tărgului şi cu osteneala 

preuţălorii, şi ami umblată şi ei, şi ami iscălitu şi eu; 

Aprilie 23. Erei... „.. Log. 

6. Biserica Sf. loan. 

1. Cruci din 1839 şi 1856. 

2, Antholoyhion de Iaşi, 1806. 

3. Pe un Ceăslov de Iaşi, 1817: 

Acest Ciasă5lovi s'aii cumpărată de mine, şi s'au afiero- 

situ la monastirea Pingăraţului; cine să va ispiti a-lu în- 

streina de la atastă monastire, să fie blestemat ...; 1830, 

Ian[uajr[ie] 28. 

Athanasie arhimandrită i egumenă s. mon. Pingăraţului 

şi eclisiarhi' s. Mitropolii. 

4. Pe un Octoih de Buda, 1811: 

Cu agutoriulti- li Dumnezău şi cu cheltuiala şi săr- 

guinta me s'au făcutu acastă sfăntă biserică şi atastă
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sfântă carte Ohtoică, ce să prăznueşte şi să păzeşti în sfânta biserică cu hramul Sfântului Ion Botezătoriuli din acestu satii, moşie bi[sericii] Broştenii, satul Părău- Boului, Țănutulă Vasluiului . .. Ioniţă...; 1830 velet, 

IV. TÎRGU-NEAMȚULUI. 
1. Biserica Adormirii. 

1. Pe o Evanghelie din 1682: 
Să să știi de căndă sai cutremurată pămăntuli, Marţi sara, în săptămăna ce luminată, la doo cesuri şi &umă- (ate din noopte, Martii în 26, letu 1298, iaru de la H[ris- to]s 1790, di la Adormejre] Precistii. 
Acastă sv[ăjntă lev[an]ghelie ami răsculm|păratu noi, preutulu Vasilie şi cu soțu-mieii Marie, Matheiu, cu soţu- sei, Măriuţa, i Ilii cu soţo-seii, Eftimie, şi Ion cu soţu- 

seu, Anna. Ami datu 3 lei ca să ne fie pomană sufleteloră noastre și coconiloră noştri și părinţilori noştri și a tot niamulă nostru; noi cătă ni-ată agiusu putință; deci ne rugămil lui Is[us] H[risto]s să ne primască sufletele noastre Înpăriţie Ceriului, unde sori veseli sufletele drepțiloră. Alta, noi lu Ilii cu Ioni şi Maftei învoimă şi o dămiu aciasta svîntă liva[n]ghelie în măna preutului Vasile, ca să fie unde va fi şi eli. Iară cine să va scula ca să oiă de la dănsulu, să fie blăstămată de Dumnezăă și de Maica Precesta şi de toți Svinţii. Această carte spună Tătarei 
că au luatu din Țara-Rumiîniască, că, daru fi fostă dinu 
țara noastra, nu ar fi adusu la N0i, pentru că să aude de 
scosi. Și este robită dini robie d'a trie oară, şi au vinită 
un Tataru şi amu răsculm]părat-o. 

Mes|ejţa — 30 de dzile, vleată ehâjanie atnpa [= de la 
Facerea Lumii] 7225 (1716-7]. 

2. Pe legătură: 
Maftei argintar o făcutui aceasta sfintjă (EJvanghelie, 

făcută la Adormire Prece[sjţi, de Stefani vel ctitor; 1810. 
Andrunache, Ionică, Todorică, — Greci. 

3. Pe o cruce: 

11992. Vol. XVI. 
17
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Acastă s. cruce şi icona Maici Domnului şi Testamentu 

Sau dăruit de m[onahul] Gorgonie la biserica S. Ador- 

mirei Maicii Domnului din Tărgu-Neamţ; Sep[temvrie] în 

14 [adaus: 1874]. 

2. Biserica Sf. Gheorghe. 
1. La intrare: 

Acastă sfintă bisărică sau făcut din timilii, cu toate 

ale ei, de reposatulă Chiriiac Braşovanu, iară pridvorul 

esti făcut denu timilie cu toată [cheltuiala] psaltului loan 

numai, cum şi aciastă închipuire înfricoşată şi anvonul 

din lăuntru biserici şi, de-asupra biserici, acope|remiîntul], 

sint făcute asemine cu cheltuiala psaltului Ioan, înpreună 

şi... [ctitori], lor celor vechi şi a unora dinu poporăni, 

prin îndemnare numitullui] . . . Smaranda Braşovanca, 

Costache, fiul săi, ctitorii vechi; Dumitrachi Sfetcu şi 

altora, spre a lorii vecnică pomeniri; la anul 1832, Avgust 

31. [Iscălitură neînţeleasă.] 
2. Pe piatra care duce la amvon: 1868. 

3. Pe o candelă: 

Acastă ca[njdilă sa făcuti numai să stă la mormin- 

tulă lui chir Enache Braşovanu. Cine va lua-o, va să fie 

neertat. Aii făcut-o spre pomana sa Zmăranda, fiica Bra- 

şovanului. Mateii argintaru, meșter ..., lordaca, Ion; 1819. 

4. Cruce din lanuar 1834. 

5. Ceasoslov din laşi, 1817. 

6. Pe o Evanghelie strălucit îmbrăcată cu argint: 

Au cheltuiti Mihail ieroshimonah; 1806. 

7. Ocioih de supt Alexandru-Vodă Ipsilanti. 

V. MĂNĂSTIREA VORONA. 

Mănăstirea Vorona, căreia ise atribuie o obirşie de pe 

la 1600, e pomenită încă din 179, cînd Gavril Conachi, 

tatăl poetului, obișnuia. a petrece une ori aice; în chiliile 

mănăstirii, — căci i se zice „mănăstire“, şi nu schit!. Ba 

1 Doc. Callimachi, |, p. 468, no 139.
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chiar în 1793 ea adăpostia, ca proigumen, pe un Eftimie 
Canan6, fratele lui Şerban şi al lui Ioniţă, şi deci al treilea 
fii, pănă acum. necunoscut, al lui Gheorghe Cananău cu 
Maria, sora lui loan- Vodă Callimachi! : el dăruia atunci mă- 
năstirii două sălaşe de Țigani. Eraă de față acolo un că- 
lugăr tocmai de la Atos, din V atoped, Antonie, şi Păhar- 
nicul Vasile Crupenschi. Antonie pare să fi fost statornic 
la Vorona, căci îl întilnim Şi în 1794, cu doi călugări 
ruşi, dintre cari unul poartă neobișnuitul nume de Elpi- 
difor?. În 1795, apar cei doi Ruşi, Antonie, un Conon ŞI 
un Teofilact Danovici, dintre cari cel din. urmă nu pare 
a fi Romin nici el; în fruntea soborului stă Agafton: 
la această dată mănăstirea dădu lui Șerban Canand 
Țiganii luaţi de la Eftimie şi căpătă în schimb vie la Ni- 
coreşti 3. 
-Yorona ţinea hramul „Naşterii Maicii Precistei“+, şi, 

avind ca „stareţ“ un „ieroshimonah“, făcea parte din acele 
lăcașuri de viaţă călugărească în care se primiseră nor- 
mele de „viaţă-impreună“, de obştejitie ale lui Paisie. 
Crescuse prin venirea de călugări bucovineni pe cari-i 
gonise din ţara lor măsurile de prigonire ale Guvernului 
austriac. „Moldovenii“ însă şi Bucovinenii erau  biruiţi 
pănă tărziu de Ruși, precum se vede și din această pa- 
gină, pe care întimplarea a păstrat-o, dintr'un registru 
nimicit: 

No. 27. Soma urmii. 

1. Lavrentie monahi, Slovian, dinii Malorosiia, aă veniti la acasta 
monastire de 17 ani. Aice s'a călugăritii de 15 ani, cu vîrsta de 
52 de ani. (1844, Mart 25, ati muritu]. 

1 Iachinft, monahi, slovianti dină Malorosiia,. s'aă călugăriti la 
schitul Oniaga de 24 de ani, şi la acasta monastire ai veniti de 
13 ani, cu vîrsta de 60 de ani. (Sai dus la '838, Septlemvrie] 26. 

Gavriil monah, Muntian, ai venit la. acasta monastire de 13 ani; 

1 Cf. ibid., II, p. xx şi urm. 
? Studii şi doc., XVI, p. 87, no 6. 
> Ibid., pp. 87-8, no 7. 
+ Jbid.
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aice s'ati călugărit de 11 ani, cu virsta de 65 de ani. [Au murită 

la 1841, Mart 18] 

1. Yheodosie monah, Moldovanii, ait venită la atasta monastire 

de 9 ani, şi aice s'au călugărit de 7 ani, cu virsta de 80 de ani 

[A murită ... din Tudura.] 

1. Nechita monab, Moldovanu, ai veniti ia atastă monastire de 

10 ani, aici stati călugăritii de 5 ani, cu virsta de 67 de ani. 

1. Calinic monah, Moldovaniă, ai veniti la atasta monastire de 

9 ani, şi aice sai călugăritii de 7 ani, cu vîrsta de 46 de ani. 

1. Macarie monahi, Bulgari, de trei ani pitrecătorii, şi la azasta 

monastire sau călugărită, cu virsta de 70 de ani (murit). 

1. Visarionii monahii, Moldovanii, s'au călugărită la schitulă 

Tarcăului de 3 ani, şi întru acesti ană ai veniti la atasta mo- 

nastire, cu vîrstă de 62 de ani. 

1. Neofetii monahi, Moldovanii, din Țara Banatului, sau călugăriti 

la monastiria Zagaviia de 27 de ani, şi la acasta monastire au ve- 

nitii de 5 ani, cu vîrsta de 86 de ani: au muriti ia 840, Avgustă 25. 

1. Isaiia monah, Moldovană, ai veniti la atasta monastire de 

8 ani; aice s'au călugăritii de 4 ani, cu virsta de 48 de ani (s'au 

dusti la 1841, Avgustii 20]. 

1. Nazarie monahii, Moldovanii, ai veniti la atasta monastire de 

2 ani, şi aice s'au călugăriti, cu virsta de 30 de ani [au muriti 

la 1838, Noem[vrie] 10]. 

1, Harionii monahii, Slovianii, din Malorosiia, sau călugărită la 

schituliă Tabora, de 11 ani, şi la atastă monastire ai venitii de ? 

ani, cu vîrsta di 60 de ani [aii murit la 839, Dech[emvrie 22]. 

1. Isaiia monahii, Sloviani, dinu Bucovina, au venită la acasta 

monastire de 8 ani, şi aice sati călugărită de 4 ani, cu virsta de 

__29 de ani. 

1, 

1. Veniamin monahi, Stovianiă, din Bucovina, la atastă monastire 

ati venitii de 8 ani, şi aice s'au călugărită, cu vărsta de 28 de ani 

(dusă; zugravii]. 

1. Amvrosie monahii, Sloviană din Bucovina, aii venitii la atasta 

monastire de 8 ani, şi aice sai călugăriti, cu vîrsta de 71 de ani. 

1. Dimitrie monahă, Slovianii dină Malorosiia, sai călugărită 

la schitulă Delenii de 45 de ani, şi la: atastă monastire a venit 

întru acesti ani, cu vîrsta de 72 de ani (1841, Dech[emvrie) 18, au 

muritii). 

1. Ghenadie monahi, Sloviani, dinu Bucovina, ai venită la 

adasta monastire de 4 ani, şi aice sait călugărită, cu vîrsta de 

25 de ani. 

N



INSCRIPȚII ȘI ÎNSEMNĂRI 261 

Din această listă se vede că, dacă „Slovenii: erau din 
Malorosia ca şi din Bucovina, Rominii veniaă şi din Prin- 
cipatul muntean, ba chiar din aşa de depărtatul Banat. 
Circulaţia între mănăstirile paisiene se deslușeşte şi de 
aici; Vorona avea fireşte legături mai strînse cu schitu- 
rile botuşănene mai apropiate: Coşula!, Oneaga, Delenii — 
Sf. Nicolae dintre Lacuri, cu biserică de la Lordachi Can- 
tacuzino, din 1724, şi cu chilii în care a trăit Iordachi 
Spătarul, fiul ctitorului, care Iordachi al doilea era în 
1793 călugărul Gherasim, iar în 1795 muria Şi se îngropa 
aici ca schivnicul Ghenadie?; Zagavia — schitul lui Za- 
gavie —, Agaftonul — schitul lui Agafton sihastrul —, 
iar, în judeţul Iaşului, schitul Tabăra, în plasa Turia de 
astăzi. 

Însemnarea ce am tipărit, e de pe vremea cind era 
numai, pe locul vechii biserici de lemn a „Ruşilor* din 
„1600“, cea de piatră a Hatmanului Ilie Jora ŞI a soţiei 
lui, Teofana, din veacul al XVII-lea. O nouă biserică, a 
Uspeniei, se înnălţă de Păharnicul Iordachi Panaite, la 1803. 
Peste treizeci de ani. arhimandritul Rafail adăugia, la 1835, o 
a doua biserică. În noua lor formă, chiliile sînt din 1850-3, 
iar la 1869 Iorgu Virnav Liteanu, fiul lui loan Postel- 
nicul, înnoia biserica lui Rafail. Nu ştiu data cind s'a 
făcut bolniţa de îngropare, cu o icoană din 1808, și n'am 
văzut schivnicia din pădure, care nu lipseşte niciodată 
la „obştejitiile“ paisiene —, cum nu lipseşte nici biblioteca. 
Toate vechile neamuri botuşănene se află în rindul cti- 
torilor la pomelnic. 

1. Biserica cea Mare. 
1, Pe zid: 

Cu ajutoriul preasflijntei Născătoarei de D[u|mnezeu 
1 Pomenită la 1820, cu egumenul Irinarh ; Studii și doc. V, p. 

262, no 157. V. mai departe, inscripţiile de acolo. 
? Inscripții, L, pp. 8-11. 
3 Studii şi doc, V, pp. 233-4, no 107; p. 243, no 107; p. 232, no 134; 

p. 259, no 153: schitul apare în 1736, La 1822 eraă acum maice; fvid., 
p. 262, no 159. V. și p. 270, no 169; pp. 285-6, n" 198.



262 INSCRIPȚII ȘI ÎNSEMNĂRI 

acastă sfăjntă monastire Vorona s'au început la anii 1600, 

de cătră părinţii ruși veniţi din Rosiia, fiind o biserică 

de lemn, dănd şi odoară şi cumpărănd parte de moşie 

Icuşenii, apoi a' doilea ctitori [la] schit, Hetmanw' Ilie Jora 

cu soţia sa Fteofana, care încă ai dăruit o parte de moşiia 

Icuşănii, iară atastă sflăjntă biserică de piatră cu hramul 

sfjijntei de Dlujmnezeii Născătoarei S'au zidit la 1835 prin 

osirdiia Precuvioşiei Sale arhimandritului Rafail şi cu aju- 

toriul mai multor făcători de bine. Iară la anul 1869 dum- 

nealor Vornicul lorgu Vărnav Litianu, cu sora dumisalei; 

shimonahiia Eupracsiia Vărnav, şi soţiia sa, Anastasia, 

au acoperit atastă biserică cu tiniche, şi tot cu a dum[i]- 

salei cheltuială o au zugrăvit şi înlăuntru, precum şi au 

îmbrăcat icoana Sf|ăjntului Nicolai cu argint, din cata- 

pitiazmă, de cele mari, înpărătească; anul 1870, Ghinari 

14, fiind stariţ aceştii monastiri Preacuvioşiia Sa arhi- 

mandritul Iosif Vasiliu. 

2, Pe o cruce: 

Petru, Anastasie Vărnav. 

3. Pe o icoană: 

Ruga robului lu Dlum)nţe]dzău Felaret (șters alt nume], 

eromonah. 

4, Pe o icoană aurită: 

Gheorghie fon Vărnav, fiul Marelui-Post[elnic] loan 

Vărnav. 
5, Pe potir din 1841: 

Jerom[onah] Nathanail, monah Mercurie. 

6. Chivot de la Maria Beldeman, născută Mavrocordat. 

7. Pe o icoană din altar: , 

Acasta sf[ăjnta icona s'au înbracat cu toată cheltuiala 

c. c. Elenco Suţu, născută Manu, pentru pomenirea du- 

misale şi a tot neamul d[ujm[neajlui (9); 1851 (9). 

8. Aghiazmatarii, din 1853. 

2. Chiliile. 
Pe chilii: 

Monastirea Vorona. Aceste chilii în Noliemvrie] 16 sai
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începută, la anulu 1850, Mai 16 (sic), şi s'aă sfărşitu la 
1853, Iunie 20, cu toată cheltuiala aceştii monastiri. 

3. Biserica cea veche. 
1. La intrare: 

Hramu Uspenie preasfin[tei] Născătoare de Dum[nJe- 
zeu cu agutoriu Domnului nostr[u] Is[us] H[risto]s şi a 
Maică[i] Precesti a&astă sfăntă mănăstire s'au făcutu de 
ctitori: dum[nlealui Iordache Panaite Păharnicu i sora 
dumisale Safta, si cucoa[na dumisale Maria Costachii Pă- 
hărnicasă au săvărștijt-o cu toată cheltuiala dumesale: 
4 noaaas ca [insă s'a început] Septemvrie 1, a creunkaa ca 
[şi s'a sfirşit] 1803, Avgusta 28 uncaa. 

2. Icoană îmbrăcată cu argint, din 1859, de la „monah Gherasim 
Cosrea“. 

3. Chivot din 1845, 
. Sfeșnic cu inscripţie rusească din 1852. 
„ Artofor din 1845, cu inscripţie rusească. 
„ Litieriă din 1851, de la „monah Pafnutie:. 

7. Pe o cruce cu filigrană: - 
lepoaonalx]s Huanepa kSnnan cn kpern sa 10 UEpROHUORA 

[= ieromonahul Nicanor a cumpărat această cruce cu 10 
lei roşii]. | 

3. Alt litieriă din 1850. 

9. Căţuie din 1857.: 

10. Pomelnic: 

„Neamul lui Ilie şi a 'Tofanii Jora, Pitari. Neamul lui 
lordache şi Mariia Panaite, Paharnic. Neamul dumisale 
Iordache fonii Vărnav. Neamul dumisale Agăi Constantin 
Botez. Neamul dumisale Elencu Donici Ban. Ananiia Vor- 
nic din Botoşani. Neamul dumisale Vasilie Crupenschi 
Spatariu. Neamul dumisale Theodţo)r Mustaţă baron. Nea- 
mul dumisale boeriului. Dracachi Roset Marele-Vornic. 
Neamul dumisale cc. Iorgu Ghica. Neamul dumisale cc. 
Niculai Canta. Neamul shimonahiei Marthiă, stareţii de la 
schitul Oroşani. Neamul dumisale Dimitrachi Ursachi Clu- 
ceri. Neamul ierodiaconului Andrei Ciolac. Neamul iero- 
diaconului Chesarie de la monjajsltirea] Frumoasa. Sta- 

>
 

N
u
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rețul Neonil, monastiri Neamţului. Neamul protosinghelului 

Ignatu de la Coșula. Neamul dumisale ce. Dimitrache 

Sturza Marele-Logofăt. Neamul d[umils(ale] Ecaterina Ne- 

grea Ban. Neamul lui loani Dobrovolschi. loan Varlaam. 

Scarlat Miclescu Mare-Vornic. Costache Roset Mare-Vornic. 

Elenco Ciornei. Anica Pandelea. Medelnicereasa Elenco 

Adam. D. Cantacuzino. Costachi Canano Postelnic. Gri- 

gorie Costin. lanachi Musteaţă. Gheorghie fonă Virnav. 

Arhimandritul Grigorie Crupenschi. Safta shim[onahia] 

Brancoveniţa. Maria Canan6 Vel Vornic[dă un „aier de 

Rosia“, o candelă, moşia Vicolenii]. Maica Eupraxia Vir- 

nav. Marghioala Beldiman, născută Mavrocordat. Maica 

Minodora Mavromati. Zoi Pogor. Ruxanda, soţia lui Chi- 

riiac Ghica. D. Mirza Căminar. Ruxanda Soltuz. 

11. Pe un antimis: 

Antimis adecă sflijţita masă, spre aducerea jărtvii 

ceii fără de singe la sf[ăjnta şi d[ujmnezeiasca Litur- 

ghie, sai sflilnţit cu darul şi ... a preosflijnţitului Dlujh 

de Preasfli]nţie Sa chirio chirio Sofronie episcop Huşu- 

lui; pentru aceaia s'au dat voe şi puteare a să săvirşi şi 

ceale sflijnte pe dinsa, în beslelrica din satul —, unde 

iaste hramul —; 185—. 

12, Pe un antimis: 

Antimisi sfinţită de înnalt preaosfinţitulii nostru Mitro- 

politi dd. Veniamini, şi s'au datu la biserica cu hramul 

Adormirii Mlaicei] Domnului dină satu Chiscovata. Ţi- 

n[utul| Botoşani, cari acumi de noi sau făcută şi s'au 

sfințită astăzi de gos-iscăliti Veniamină arhimandrită ; 

1841, Augusti 24, în zi de Duminică. 

13. Piatră de mormiînt din 1838, 

14. Pe Caâzania lui Gherontie şi Grigorie: 

Acastă sfăntă carte Chiriacodromiă iaste cumpărată de 

mine smeritulă, încă aflăndu-mă în mirăniie, precumit să 

arată la sfărşituli aceştii cărţii scrisu, la ani 1808, Martie 

25; apoi, voindă milostivulu D[ujmnezei și priimiridu 

cinult monahicescu în sfănta mănăstire Vorona la anu 

826, Avgluslt, ami afierositi atastă sfăntă carte sfintii
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mânăstiri Vorona, să fie spre măngăere celorii ce vori 
citi cu toată smereniia, spre a înţelege cele scrise Și să 
urmeze, nevoindu-să a păzi cele poruncite, spre a-şi căş- 
tiga ertarea păcatelorii şi să pomenească întru rugăciu- 
nile smeriti numele miei, shimonah Misailu; 1832, Ghe- 
n(a]rjie] 3. 

Acastă sfăntă și dumnezeiască carte ami cumpărată 
de la preoţi bisericii satului Sinihăi cu opisprezece lei, 
cu care bani, şi cu altu Triodu alu biserici ce era, s'au 
dati și ună Triodă buni și bogati, dreptă patruzeci şi 
patru de lei; au socotiti la ani 1808, Martie 25, în Sini- 
hăd. Ma|. . .] Logoflalt. 

15. Evanghelie din 1821. 

16. Octoih din 1816. 

17. Pe un Rasofor din 1813: 

Acasta iaste întru care să cuprinde rănduiala tundirii 
chipului monahicescu: am afierosăt-o sfintei mănăstiri în 
veci, şă toţ acei ci să vor noroci [cu] acestu sfăntu cinu, 
să să roagă șă pentru mine păcătosul; 1832, Fevruarii 7. 
Grigorie Canano Aga. 

18. Tipicon din 1816. 

4. Biserica bolniţei. 
Pe o icoană: 
Gkumonayh Îwannb cui Hone WpKoBnala; L3U5, acua cen'rem. 

[= shimonahul loan a făcut această icoană de biserică; 
1808, luna lui Septemvrie]. 

5. Biblioteca mănăstirii, acum în parte la Casa Bisericii, 

A. TIPĂRITURI. 

1. Psaltire slavo-romînă. Pe p. 2: „Să adunară depreuni spre 
Domnulă“. 

2. Pe o Evanghelie de Lemberg, 1636: 
Atasta sfăntă Evanghelie amă dat-o preutului Lont
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pănă căndă îi trebui, la beaserica Mării Sale Domnii, la 

Hărlău, iară nu de toti; numai să să ţie cu dănsa păn' şa 

însăma alta, şi i-amu dată ei, ermonahi Vasilie ot Gălata, 

ca să să ştie, cănd ai înblatu veletă 7228 [1720], Fevruarie] 

23 dni. 

Acasta svăntă Vanghelie ai adusi dinu susiă, căndu 

a fost Tătarăi în pradă, şi ami răscuplăjrat-o ei, Chi- 

rița Simanu!, şi cu soţuli miei, Safta, și ami dati la Sveati 

Neculai oti Izireni; letă 7225 (1727), Mlabrltie 1, ca să 

fie pomană părinţiloră noştri şi cuconiloră, în veci. Ei, 

Lupul, ami scrisu [c. 1650]. | 

Acastă sfântă Evanghelie ai dat-o Chiriţă Lăcătușu dinu 

Eşii pentru sufletului lui la biserica noastră ce este [în] codru 

la Stavnicii, ce este săhăstria, şi este hramul Vovideanie; 

iarii cine ară lua-o, să hie blăstămată de Domnuli Dum- 

nedzău ; leatii 7236 [1728], Martie 5. 

3. Pe o Evanghelie din Lemberg, 7178, însemnare rusească din 

169—, apoi: 

Acastă svăntă Evanghelie ami cumpărati eu, Gavril 

Arhipu căpitanului, dea la unu preaulii anumea Alicuxiă, 

t-au fostu la bisearica Banului în Eşiu, dreaptu şese lei 

bătuţi, şi amu dat-o pomană dreaptu sufletele părințiloră 

şi ale nostre la bisearica noastră la Buzeni, la veletit 

7233 [1725], Martie 1. 

Şi ami afierosit-o iai la schitu ce este la moşie Bă- 

loşani otii Ținutulă Hărlăului în spre venica pomenire 

noastră ; lfealt 1784, Aprilie 26. [Iscălitură neînțeleasă.] 

Inscripţii şi însemnări de la biserica Banului, în Iescripţii, II, 

pp. 189-92. Azi nu se mai află. în zidirea Mitropolitului Iacov Sta- 

mate, nimic din vechea ctitorie a Banului — Savel credem —-, ctito- 

rie care, precum se vede din notița de mai sus, fiinţă, cu preotul 

Alexie. la 1725 

4. Biblie din 1688. 

5. Pe o Evanghelie rusească din 1695, însemnare de la ]lievici 

Logofăt, 7240 [17831-2). 

5. Mineiă de Buzăi, Novembre. 

1 Seimenul.
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7. Carte de cîntări slavonă, tipărită în veacul al XVIII-lea. C 
adausuri munuscripte. 

8. Faptele Apostolilor, în greceşte. Ediţie venețiană din veacul al 
XVIII-lea. 

9. Girolamo Pagliano. La medicina per i padri di famiglia. 
10. Liturghie de Iaşi, 1715. 

11. Pe un Molitvenie rusesc: 

Acastă svăntă carte, anume Molităvnicu, este a svinte 
mănăstiri oti Onofrei de la Bradzi [Sint Onufrie], otă Tărgu- 
Siretului, cumpărată de egumănulă Andreiană, în zilețle| 
lui Mihai Racoviţa Voevodă, Domni țării Moldovii; iară 
cine S'ari ispiti să o €, sau să o fure, sausă € cu săla, 
de la svănta mănăstire, fără voe alui Dumnedzâă, unulă 
ca acela să fie afurisătu si anaftema, procleti si trecleti 
și maranafta; lemnele şi herulă şi petrele şi tote căte 
sântu, să putredzască, daru trupul unuia ca aceluia să 
nu mai putredzască în veci vecului, şi să aibă părăşi la 
vreme giudeţulu pe Svetii Onofrei, a căruia este hramul 
aice; amină. Vletă 7225 [1717], Fev[raru]. 

12. Pe un Triod tipărit: 

-..+ ȘI l-amu dată sfintei biserici la Hăţrlăă) din dial 
unde este hramului Tuturori Sfinţi[loră]; deci nime din 
preuţi să n'aibă trabă, căci noi ami dat-o sfintei biserici, 
ca să-i hie stătătore, neclătijtă] în veci; Și amă si îs- 
călită. "Avoviac Beg[v:xos] M|zo]re[ooavicv]; I[ealt 726, zis robe 
ajiove zâwmac 26 za | = la Toţi Sfinţii, care e] eic ră 
Nova. (Xp ?). 

13. Pe un 7riod din 1727: 

Aesta Triodă posnicu amă cumpărată ei, Lupulă Ar- 
hipă, şi l-ami dată la biserica nostră la Budzeni, să fie 
pomană pentru sufletile părinţiloră și a nostri ; 7244 [1736], 
Martie 22. [Iscălitură neinţeleasă.] Cu ostenala preutului 
Olimbie săhastru. [Apoi se dă la Băloseni, la schit, în 
26 April 1784. 

14. Pe un Țriod rusesc: 

Acastă carte ce să chiamă Triodi ţveatnii, o amă cum- 
părată 43 cmepenin Mnore rpenin Epmonax [= eu sme- 
ritul, mult-greşitul ieromonah] Lazară, cu ai săi derepţi
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bani, pentru 'ertată păcateloră mele şi ale părinţiloră 

mici, şi mă rogu celori ce vori căuta slujba beserici 

pre dănsă, să nu uită nici pre noi păcătoşii la svănta 

rugfăciune], ca să nu vă uite şi pe Frăţiile Voastre Hiris- 

to]s întru 'părăţie sa: aminu. Numele părinţilori miei: 

Chirlijţa n neapSaie ere [= şi soția lui] Antimiia H Ec poa, 

Hf [= şi tot rodul său, în zilele lui Grigorie Ghica-Vodă; 

let 7240 [1732]. Ermonahui Lazar. 

15. Proschinitariii grecesc al St. Munte, de loan Comnenul: 1745 

16. Evanghelie rusească din 1748. 

41. Pe o Liturghie grecească din Veneţia: 

Neofit Mitropolitului Ugrovvlahiei. 

Apoi iscălitura călugărului Nicon. 

18. Apostolă, de Iaşi, 1756. 

19. Evanghelie slavonă din 1759 (Rusia). 

20. Liturghieriă rusesc, cumpărat cu 4lei dela diaconul Andrunic 

de la Curnii. Pomenit şi Sărafimă Botăianulă; 7271 [1763], 13 Mart 

21. Simion Tesalonicul, Bucureşti, 7273. 

29. Pe un Chiril de Ierusalim, Moscova, 1712: 

Azastă sfăntă carte esti Învăţeturile acelui dintru sfinţi 

părintelui nostru Chirilă arhiepiscopulii Erusalimului, şi 

eşti cumpărată de mine, nacalnicu iermonahi s.f. r.. cu 

preţă 4 lei, di la părintele natalniculi Mihailu arhiman- 

dritulă di la Schituli, la anuli 1701, Ghenari, şi au fostă 

la cumpărătura cărţii şi părintele Mamani, care esti 

acumă nacalnică la schitului Orgueşti cii vechi, şi acu ! 

se numeşti Macarii, şi s'ai întămplatu la tocmală nostră, 

şi încredințăndu-mă cu iscălitura ce S'au scrisi în carte 

atastă. 

23. Denii ruseşti, cumpărate de „Veniamin ermonah* cu „tri ruble“, 

la 4 Decembre 1777. Scrie ieromonahul Sila, martur fiind „monah 

Eusăvii“. 

94. Scrisoarea rusească a lui leronim, episcop de Vladimir, 1778: 

Kun Legomontața ÎÎMRBOCIA MHCTHRA FAMAATEBCKOrE, 

25. Pe un 7riod grecesc din Veneţia, 1778: 

Kai zodro ză Grj6hiov eivat rod Atowoioh tepoWovă:X0b 4 Ttpyă- 

fa zis “Eăos [= şi această carte este a lui Dionisie ie- 

romonahul din Tyrnabon al Greciei]. 

26. Pe coperta unei Liturghii ruseşti, sfirşitul poruncii de plată
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tipărite a „vectigalului de vamă“, din partea comitelui de Auers- 
perg (Lemberg, anuar 1778): în romăneşte. 

Această ultimă pagină e 67; pe cealaltă parte, o anexă: „nu- 
mirea ofiţiilorii sati caseloră de vamă celorii neguțătoreşti“, etc. 

27. lszpa Suavăsdov» de Ilie Miniat; Viena, 1783. 
28. Cuvintele lui Teodor Studitul; Rimnic, 1784. 

Cumpărate de la „preutu Ghiorghi, proinii protopopu dinu 
Herţa, cu 5 lei“, pentru cetire. Şi adauge: „cui i-i dragu 
ca să aibă cărţi să-şi cumperi, precumă ei păcătosulu, 
mai gosu numitulu Savinu Volcinschi bivă Velă Şe- 
trari dinu satulii Noosăliţa, Țin[ultţul] Herţii, mi-amu 
cumpăratu cărţi, să citescu căti oi trăi în viiaţa atastă 
trecătoari, iari după moarte me va rămăne la fii mei 
care Dumnezăi îi va răndui şi care dintr'ânşi va ave evla- 
vie la citire sfinteloră cărţi, acelue să rămăi; şi oricine 
aceste să zică: Dumnezău să-lă erti, — că eă voi muri, 
iar carte va rămăne; 1802, Săpt[emvrie] 12. Şi acumiu 
ami socotită şi ami dat-o la mănăstire Vorona, spre ză- 
bava şi cetire preoțiloră de acolo. prin părintele Macarie 
de “colo, spre pomenire numeloră acestora cari s'au în- 
sămnată înnainte: răpăusaţi monahi Sarafimi, Marie, 
Costachi, Ilinca, Ştefană, Dumitrachi, Paraschiva, Tar- 
siţa, Stavrachi, Ştefănachi, Anastasachi Şi toti niamulă 
lori; 1827, luli 19. 

29. Sf. Efrem Sirul. Ms. rusesc din. 1786. 
30. Atirnare în loc de scrisoare asupra tarafulă ochelliştilor pen- 

tru firea a toată lumea [de Clucerul Ioan Geanetul). 
Originalul a ieşit la 1787, în Viena. V. titlul în Isf. lit. rom. în 

secolul al XVIII-lea, Il, p. 28, nota 3. 

„Sai tălmăcit şi sai adunat de înțeleptul dascal Petru Stama- 
tiadi“; pp. 447-8. Pentru traducere, ibid. 

31. Liturghie de laşi, 1794. 

32. 'Aopahijs Gârpiia eie rijv v6a+w zâv dvâipbnuy, ro Bzoppdiarov 
înc xapaxripes; Viena, 1795. 

Insemnare: 

Ar tori rod bnojpapbiyroc: Săvăobhos Mixhtoxoc | Aceasta 
e a celui mai jos iscălit: Sandul Miclescu]. 

33. Xpnopbe îjro! mpopqreia 155 “lepovbpov "AyaBaryyEhov, Ms. 
Isprăvit la 25 Mart 1799.
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însemnare de la Teodor Peloponesianul, îy Pops |= în 

Roman]. 
La urmă, după tipar, manifestul Împărătesei Ecaterina a l-a 

din 19 lanuar 1769. ! 

Notiţă a unuia din proprietarii cărţii: Căsătorie, în 

1196, cu „Mărioara, fiica căpit[anullui Vasile Marcu din 

Bucovina, iarii celu adevărată nume dină botezi îi iasti 

Anastasiia“. Naşterea, la 1798, a fetei Casuţa, botezată de 

„dum[nea]lui bade Ioniţi Thomâ“ ; 1800, fiica Raluţa; fii n. 

1804, botezat de „dumnaei Stollni)tfasa) Mărioara Codri- 

asca“ ; alt fiu, botezat de „vărulă loni Bărsănescu“. 

La urmă, adresa lui Gavriil de V atoped, ce se află la 

Sf. Dumitru (5zîjr:), în mănăstirea Sf. Gheorghe (Noi, din 

Bucureşti). 

34. Evanghelie grecească din 1195. La începutul Psalmilor tipăriţi, 

cari urmează: 

Kai m65e bv zote ăhhote vai Tâv pihoy: SrrpuTETj- 

Pare a fi a boierului Barbu Știrbei, asupra căruia v. vol. VIII, 

tabla; Un boier oltean la Karlsbad, în „An. Ac. Rom“, XXIX şi 

Viaţa şi Domnia lui Barbu Știrbă, ibid. XXVII. 

La urmă: ueprră, dtov, xhiyaca. Despre zodii, apoi des- 

cendenţa scriitorului, din mai mulţi arhierei; el era: &% 

popas Mavăria robpxot, Tois Kon (sic). 

35. Cvoprră wovbsmya ale lui Cheysoloras; Veneţia, 1801. 

36. Alfavita sufletească; Sibiii, 1803. Prefaţă de „loanu Popovici, 

vicari clerului neuniţilor“. . 

37. Înfruntarea Jidovilor, laşi, 1803. 

38. Terpsitea, de Neofit Duca, arhimandrit din lanina; Viena, 

Vendoti, 1804. 
39. Penticostarion din Sibiiă, 1805. Luat pentru Vorona în 1833, 

40. loan Damaschin, Descoperire cu amăruntulă a pravoslavnicii 

credințe; laşi, 1806. 

41. Polunoștinţa de Neamţ. 

42. Chiriacodromionă de Neamţ, 1811. 

43. A oprit, 705 57. XpX. Raponvâgm bgiob  Abvastob X ptorozobhob; 1811. 

44. Pe un Orologhiu de Veneţia, 1812: 

Aciastă carte este cupărată cu 24 le[i] di la preutu Ion 

din Herţa. Vasile Manoili; 1843, Mai 8. 

45. Seara lui loan de Sinai; Neamţ, 1814. 

46. Pe un Checragarion de Neamţ. 1814:
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21 lei micatonul!. 

17 „ 20 astariulă. 

6 „ cosutul. 

30. par. găitanulu. i 

30,10. 
47, Adoleshia filotheos, Iaşi, 1815. 
48. Pe o Acolutie grecească a Sf. Manuil, Pavel și Ismail ; Lipsca. 

1815: 

Nov 38 orăpa Mami. "Avrovlov Wzorpăz, 705 Rpaqrăs, 
G wo. 0zdoprjra apă Mrpanân Rârtov Sspâdpa, vodă mob 
dot. Kai s6de Movowiji Kpmrâs [= Iar acum e al lui 
Manuil Antoniu Calograchi Cretanul, care mi s'a dăruit 
de Mihalachi Coţu, sau Cociu, Serdarul, nepotul celui de 
mai sus. Și aceasta e a lui Manuil Cretanul.] 

49. Octoih de Neamţ, 1816. 
50. Chiriacodromion grec de lași, 1815; vol, 1. 
51. Binduiala sfințirii apei ceii mici; Buda, 1816. Prefaţă de 

loann Theodorovici. Text grec, sirb şi romănesc. 
52. La sfirşitul Noului Testament de Neamţ din 1818, ms.: Regule 

pentru cetirea Evangheliilor. 
53. Pe Biblia din Petersburg: 
Acastă sflilntă carte a Testamentului Vechii Şi Nou 

fiindă a me, a Vorţnicului] Dracachi Rosătu, ami afie- 
rosit-o sfintei mănăstiri V orona, spre a me veşnică po- 
menire...; 1833, Martie 15, laşi. 

Pentru Drăcachi Roset, din neamul Răducanu, Vornic încă din 
1821, fii al Catrinei Costachi, v. Hurmuzaki, X, p. 575, nota 3. 

54. Efrem Sirul; Neamţ, 1818. Însemnare că e dat de un călugăr 
tuns la Vorona şi aşezat la Mâhașăşti; 1837, August 

Și ediţie din 1823, 
55. Liturghii de laşi, 1818. 
56. Carte folositoare de suflet ; laşi, 1819. Luată de la „dascaluli 

Vasile“, cu 5 lei; 1835, | 
1839, April 8, Sămbătă, a dooa săptămănă după Paşti, 

au venit Vlădica Athanasie egumen la monastire Mogo- 
șăştilor. Ieronomahulu Silvăstru amă scris. 

Mănăstirea e lingă Mihăileni; azi nu maiare chilii.— Pentru moşie, 
v. şi Doc. Callimachi, |, p. 56, nota 1, 66. 

! Demi-coton.
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La anul 1834 (22), Ghenari 13 zile, noaptea, la 6 ta- 

suri, au fosti o furtună mare cu huet, care nau mai 

apucat niciodată. 

„aste a mea, a preutului loani Vasilovici din Cră- 

teşti, pre care o ami luată de la Eşi, dinu tipografia 

Sfintei Mitropolii în Moldaviia, cu preţi 4 lei; 1825, Fe- 

vru[ar] 1. 

„„„aste dreaptă a mea, luată dină siță)nta Mitropolie 

cănd m'ami herotonit preut de mir, numindu-mă atuncea, 

Joniţă preot şi iconomii, iară acumii dină călugărie Ioilă 

păcătosulu ieromonah, natalnicu schitulu Oniaga; 1848. 

Schitul e în comuna botuşăneană Slobozia-Secătura. 

37. Isaac Sirul; Neamţ, 1819. 

58. Molitvenicii, Chişinăti, 1820. 

59. Penticostarion din Bucureşti, 1820. 

60. Anastasimatariul lui Petru Efesiul, tipărit de Grigore Băleanu, 

București, 1820. 

61. Pe un Ermologhiu al lui Petru protosaltul (din Efes) pe legătură: 

Stefan Ilehi, psalt; '837. 

Pentru familia bucovineană Iischi, v. tabla la Doc. Callimachi. 

62. Geografie rusească din Petersburg. 1820. 

63. Brnooapiwvos, etc. Prefaţă de Polizois Lampanitziotes din anina. 

Frumoasă legătură. ” 

64. Jermologhionă, şi Anastasimatariă ale lui Macarie. 

Un exemplar din cea diintăii carte are numele lui Alexandru 

Tăutulă şi data de 30 August 1837. 

65. Doao cuvinte ale Sf/ă]ntului Cassian Rimleanul; Bucureşti, 

1825. Frontispiciu iscălit: ieromonah Costantie. 

66. Irmologhiu grecesc, Constantinopol, 1825. Din ale lui Mavro- 

gheni. 

67. Nevăzutul războiă, Neamţ, 1826. 

68. Pateric de Bucureşti, 1828. 

69. Noă cuvinte ruseşti şi rominești, Bucureşti, 1829. Titlu romîno- 

rusesc. 

70. Psaltire din Veneţia, 1830. Iscălitura călugărului Nicon. 

71. Pe un 0ctoih grec, Veneţia, 1830: 

Adrod Nixovoc îepowovăyob [== a aceluiaşi Nicon ieromo- 

nahul). | 

70. Arithmetică saă învăţătura socotelilor, acum întiia oară întoc 

mită în cesti chip pentru folosul tinerilor din Seminariul Socolei
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lași, Tipografia Mitropoliei, 1830, Autorul e A. Theodorescul. „Supt inspecția d, Ghermano Vlida] arhimandrit.« 
Vida e acela care a scris o gramatică francesă şi a editat pe Şincai. 73. "Avmetastpatăgtov vâov, Constantinopol, 1832. Dat de „Sard[aJr[iul] Costachi Mavroiani, din ale răp. fii Co- misul Dimitriec, 
74. Triod de Neamţ, 1833. 
75. Împărțirea de grii, Buzău, 1833. Dăruită de Mitropolitul Ve- niamin prin loan economul, protopop al Ţinutului Botoşani. 76. Psaltichie din 1834. Se înseamnă la 13 Novembre moartea unui Brăescul, 
77. Capul VIII din Regulamentul Organic; laşi, 1833. 18. Psalmi de Neamţ, 1836. 
Şi o cărticică fragmentară despre Rinduiala cintării Psalmilor. 79. ilposnbrnzăgtov de Rprapems 205... “Agioo 'Tâvoo, Hrisant 3 Îpobsw< [din Brusa]; Moscova, 1837, . 80. Slujba Sf. Manuil, Savel şi Ismail, tipărită cu cheltuiala lui Manuil Manu Vizantiul ; 1836. Prefaţă a acestuia şi a călugărului Iustin. - 
81. Dialoguri greceşti. Dăruite la 1837 de „cc. Costachi Velisarie:. 82. Didahii, laşi, 1837, Cumpărat de la ieromonahul Epifanie pentru mănăstirea Vorona, în 1868. 
83. Hronograf, de Neamţ, 1837 Şi 1847. 
84. Theodoret. 1840, Buzău. 
85. Chiriacodromion de lași, 1840. 
85. Vieţile Sfinţilor de Neamţ, volumul pe Maii. Dat de monahul. Cliopa „di la tipografie, bisericii dină satul Chiscovaţă, di pi mo- şiea Voronii“; 2 Mai 1841. 
87. Istoria bisericească de Meletie din Arta, tradusă de Mitro- politul Veniamin. 
88. Epistolii de Filaret Scriban; laşi, 1843. — Și Învățături, de acelaşi. 

89. Copia unei „Poeme la prăznuitoarea puneri temeliei cathedralei din Cernăuţ, la 3/15 Iulie 1844, alcătuită de ieromonahul Theoctist Blajevici, epitropul eparhialnicii Seminăriei, interimal catehet gimnazici Cernăuţi, tipărită la Ioană Echard tipograful Ținut Bocovinii“. Sînt versuri 
ca acestea: 

Sus, preste a lui Salim ziduri 
să înnălța cu măndra frunte 

Măreţulă templu cătră nourulă 
di-asupra lui, din munte, 

119). Vol. XVI. 
18 :
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90. Povăţuitoriă la Împărăţia ceriurilor tradus după Enochentie 

episcop de Camciatca de Alexandru Pangal, „la 1843, în Odesa“; 

tipărit de Marele-Logofăt Dimitrie Sturza, la lași, în 1846. 

91. Pe o Liturghie din lași, 1845, pomenirea ieromonahului 

Jezechiel, 1853. : 

92. Evanghelie de Neamţ, 1845. 

92. Alta din 1858. 

94. Molitvenic bogat din Neamţ, 1848. 

95. Slujba: Sf. Modest, 1848. 

96. Tălcuirea Psaltirei, |, laşi, 1850. 

97. Apostol de Neamţ, 1831. 

98, Legea rurală moldovenească; laşi, 1851. 

99. Slujba Sf. Horalambie, Neamt, 1833. 

100. Legiuiri în ramurile administrativ şi judecătoresc votate de 

generalnica obicinuită Adunare în sesiile de la 1834-1849, întărite 

de Domnă; laşi, 1855. | 

101. Prologuri de Neamţ, 1854-5. 

102. Darul cerescă de Filaret al Moscovei, tradus de Aga Nicolai 

Bibiri. laşi, 1855. Bibiri fusese în Rusia la 1854. 

103. Stujba Sf. Sofronie, Neamţ, 1858. 

104. Liturghii de Neamţ, 1860. 

105. Tedeum de Neamţ, 1862. 

106 Slujba Sf. Pantelimon, de Logofătul Gheorghe Beldiman ; 

laşi, 1865. 
107. Prohodul Maicei Domnului, luat din Ceaslot, de Costachi 

Miklescu: 1866. 

108. Liturghii de laşi, 1868. 

B. MANUSCRIPTE. 

1. Lestviţă rusească. Ms. Începutul sec. al XVIII-lea. 

2. Pateric, Molitfe, Petru Damaschin, Grigorie Sinaitul, Dimitrie 

de Rostov, Simion Metafrastul, Tilcul Evangheliilor, Despre moarte, 

Sf. Simion cel noi, Teognost, Rinduiala Diaconiti, Cuvinte ale Sf. 

Vasilie, Ioan Zlataust, Atanasie de Alexandria, Viaţa Sf. Teo- 

dosie de la Schit, Teodoret, Viaţa Sf. Vasile celui Noă, Sf. Doro- 

țeiti, loan Pustnicul, Nil de la Zorsca. 

3. Calist de Constantinopol. Ms. rusesc. 

4. Floarea Darurilor. Ms. sec. al XVIII-lea. 

5. Mărturii doveditoare de la dreptul Sith, de la proroci, de la 

lisus Navi şi de la înțeleptul Solomon asupra celor ce cred şi fi- 

losoficesc că pămintul să învirteaşte, iar soarili şi luna staă pe 

loc. Ms. sec. al XIX-lea.
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6. „Cătră duhovnic învățătură.“ Ms, Veacul al XVIll-lea. - 7. Molitve din veacul al XVIII-lea. Ms, 
8. Psaltichie rusească din 1709. Dată de Gheorghe Caraiani la 1832, 9. Pravilă rusească din 1720. 
10. Vieţi de pustnici. Ms. rusesc, copiat în 1721. 
11. Pe un Molitvenic: 

Aici s'au născută fii Nicolai; leat 1730, Popa Ioană otu Benderi. 
Să să ştie căndu s'au născută fiica nostră Ştefana ; letu 7251 [1742], Octlomvrie] 28, Gioi. 
Să să știi căndu s'aă născută fiica nostră Irina; leat 7252 [1744], Ghen[arie] 28, asămine. 
Să să ştie căndă s'aă născută fiului nostru Irimie, letiu 7256 [1747], Ghenjarie] 13, Duminică, 
Să să ştie căndă sau născută fiica nostră Irina; leti 7255 [1747], Aplrilie] 21, Marţi. 
Să să ştii căndu s'ai născulu fiica nostră anume Ză- 

noviica; în luna .. . zile. 
(Din alt rînd, şters:) 

În 9 lei di la polpa].... 
12. Miscelanei din Sf. Vasile, Maxim, etc., 7250 (1741-2), 
13. Psaltire cu însemnări greceşti din 1759. 
14. Istoria Ierusalimului. Ms. rusesc din 1777. 
15. Pe un Acaftist rusesc: 
Acest acafthist esti a mei, rămas di la părinţe eră- monah Misail..., la biserica Miţăleşti...; velet 1780. 
16. Petru Damaschin, ms. nemțean din 1781. 
17. Viafa Sf. Ignatie; 4184. Iscălește proegumenul de Hilandariiă, 

aflător în Iaşi, la 1806. 
18. “Apraprohăv awingiz. MS. sec. al XIX-lea. 
19. Secretariă rusesc; partea a 4-a. Ms. sec. al XIX-lea, 
20. Cuvintele lui Teodor Studitul. Ms. sec. al XIX-lea. 
21. Canoane acefale. Scrisoare rusească nouă, , 
22. Cărticică de închinăciuni, latinește şi grecește. Ms. şec. . al XIX-lea, - 
23. Pe o Învăţătură cătră duhovnic, etc.: 
Din cărţile mele, Nicon ieromonahii. 
24. Acaftistul Sf. Paraschive; sec. al XIX-lea. 
25. Catavasieriii romănesc ms. ; c. 1800. 
26. Ms. in 120, de musică în notație apuseană, Sec. al XIX-lea.
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97. Pe alt Anastasimatariă grec, ms.: 

Acestii Anastasimatarii este drepii alu miei, celui is- 

călită, şi este scrisă din singură păcătoasă mănă a mc: 

Theofilu, ieromonahi Socola; 1821, Fevjruarie] 3. 

28. Irmologhion manuscript din 15 Mart 1827. La 15 lunie 1830 era 

al Voronei. Blestem pentru cine l-ar lua. „Să fie suptii canonile 

sfinţilor părinţi pănă ci o va adut-o înrapoi.* 

29. Pe un exemplar din Vendolti, “lerogiz râs “Apes: 

Nixovos fepouovăzav [= a lui Nicon ieromonahul]. 

30. Pe un Anastasimatariă grec ms., 1832: 

Din cărțile fiului Dimitrie, de Comisul Costachi Mavroiani. 

31. Psaltirea proroc-înpăratului David, prefăcută în 

poezii în zilele prea-innălțatului Domn Mihail Grigoriu 

Sturza Voevod... prin osirdie şi rivna mai micului între 

cîntăreţi Nicolae Liciu, dindu-mi toată liniştirea şi curajul 

cinstitul şi de buni neamu dum[nea]lui boeriul Costache 

de Miclescu, la moșiia dum[nealuli Băloşanii. 

[Versurile sînt bune, cum se poate vedea din această probă: 

Doamne Dumnezeul miîntuirii mele, 

Te-am rugat eu ziua şi nopţile mele, 

Sa între 'nnainte-ţi rugăciunea mea: 

Pleacă urechea ta spre ruga mea.] 

32. Viaţă rusească a stareţului Paisie, cu chipul săi. Ms. Şi aita 

din Neamţ, 1836. 

33. „Rinduiala chipului celui mare ali îngerilorii, adecă alt 

schimniciei.“ 

E o carte ascetică foarte răspindită. , 

Iscăleşte: „ieroshimonahă Grigorie dohovnic“. Pecete cu „Ghe- 

nadie ieromonah“ şi un vultur (1836). 

34. Pe o Psaltichie grecească din veacul al XIX-lea, ms.: 

1838, Ghenarie 11, la 4 casuri noapte, s'aă cutremuratii 

pămăntuliu. 

Acest Ermologhionu este drepti ali mică, celă iscălitu; 

1819, Sept|emvrie] 20. “Pheofil ieromonahi, Socola. 

E acel care în 1821 se afla tot acolo, iar cu cîtva timp înnainte 

la schitul din Zagavie. 

Şi: _ 

Roi m63e oby moic hoc: Kosrăxns Mirhsonos [= şi aceasta 

cu altele: Costachi Miclescu]. 

E pomenit la 1816 în Botoşani; Doc. Callimachi, Il. p. 150.
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În anexă, un Țrepetnic. 
35. Pe Tesaurul lui Damaschin, grecește, ms.: 
Și acastă carte este a iscălitului pre margine 'Theofilu 

ieromonahu Zagaveii; 1842, Mart[ie] 25. 
36. Pe o Psaltichie grecească din veacul al XIX-lea, ms.: 
Rai râs zpâs Tie ăi, Oeszioc tepousva-zoe Zorțabius [= 

Și aceasta pe lîngă celelalte: Teofil ieromonah de la Za- 
gavia]. | 

37. Mănăstire lîngă Hirlăă, numită după intemeietor, Zagavie. Acolo a stat la sfîrşitul veacului al XVIII-lea Amfilohie, episcop titular a! Hotinului. 
38. Litia mică. Ms. al mănăstirii Coșula, luat supt egumenul Visa- 

rion, la 1842. 

39. Minunile Sf. Modest. Ms. sec. al XIX-lea. Dăruit pentru iertarea păcatelor „Mariei Rosset, fiicei dum[nealui] 
Marele- Vornic Costandin Rosăt dini Botoşani; 1846, De- 
chemvrie 22, Botoşanii. Kovsrayrivoc Posssroc Bâpwnoc. 

Costachi Roset, ca Spătar (1826), şi soţia lui, Maria Gheuca, au zidit biserica „Roset“ din Botoşani, unde e îngropată şi această fiică, Maria, moartă la 12 ani, în ziua de 15 Iunie 1846. V. Inscripţii, |. 40. Concept de scrisori. Ms. 1848. 
Miscelaneiă. Cuprinde: un inventariă al bisericii celei vechi din Vorona; rugăciuni cu titlul rusesc; reţete: desemnuri ; versuri religioase ; un vocabulariii de neologisme (ex: „ministri 1. dregători a unui Stat, sectitariă de Stat; misionari |. trimis cu vre o însăr- cinare religioasă în ţări streine, păgiîni“), caligrafie; „titlurile pe adrese la tot soiulă de familii ; 1853, Maiu; „doftoriile mai bune de făcut“; explicări de cuvinte grecești şi slavone ; note de cheltuieli 

din Vorona, 1860. 

41. Condica de cheltuieli pentru otelu! mănăstirii Vorona 
în Botoșani; 1856. 

VI. BOTOŞANI. 
1. Biserica Păpăuţilor. 

| (Adaus la Inscripţii, 1.) 
1. Pe o icoană: 

loani ierei otu Dancu); Marie Vărnavi.. 
2. Pe altă icoană: 
Xetp “Izpobtov feponovâyov zedorovmaiov" alle. [= Mina 

lui Jeroteiă ieromonahul, din Pelopones; 1752.
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3. Pe alta: 

coc al” [anul 1767]. 

4. Grafit în altar: . 

Să să ştie de căndi a: venită Mojscalii] în Moldova, 

vlto 7 —. 
3. Altul: 

1691. 
6. Altele: 

Gabryel Krosnopolski; 1693... rulă, Andrei, fetorul lui 

Mfajthţeli. 
7. La strana dreaptă: 

Ocsana. Crilosu. Odochia. 
8. Tot acolo: 

WT BOTOLIAN, 
Apoi: 

Ştefan Pop. 
9. Ibid.: 
e n. &vepn. [Domnia lui a doua.] 

npkeraR... Ierpa [Boegoa]... [ras] si [= a răposat Petru 

Voevod, și i-a urmat Ilie Voevod, care a părăsit Seau- 

nul la lunie 19.]_. - m 

Ca şi Tă Tîrgu-Ffumos sa suprimat aici ceia ce priveşte pe ]lie- 

Vodă turcitul.. 

E Are „SH, Mea ISHie ai $ uePRoR (2) na renag. Grea, n i 

Aro +33 Marga... [= La anul 7059 = 1551, luna lui lunie 1î, 

Joi, a început a stăpiîni Ştefan şi la anul 7060 [1551-2] Alexan- 

dru Voevod.] Pa 

& ATO 39, II. ... BOEROAS (V. mai Sus). 

10, Pe strana din faţă: 

E ATO HA, CE. Tr, grop[unk 2) npterague Iw [erp BoERoA 

w ema ... are. [ = La anul 7054 [1546], Septemvrie în 3, 

Marţi (9), a răposat Io Petru Voevod şi a stat Ilie Voe- 

vod, la anul —.] | Ă 
14. Pe o carte: 4 C [ v 

ME ărptăpâde adrb mă Gu6ho pătdăonaoc ov vă zone, 6 

mană Aedwnos, tă EȚ, îv6mpuoda, ai Gto 14 Tip ăveb 105 

2wo05 GeMaros! vă cîvat ăpapmsuăvoc' aby!. Me ră Exăpnas Eva 

1 A căzut Vineri. Poate fi însă și: „la ceasul al doilea“. Data e a 

cronicii.
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zov Kovoraveijwo' [= M'a dăruit, pe această carte, dascălul 
miei, ca să-mi aduc aminte de el, popa Leonti, ca să-mi 
aduc aminte; şi care o va lua fără voia mea, să fie afu- 
risit; 1740. Mi-a dăruit-o mie, Constantin.) 

Acastă svăntă carte mi-aă dăruit-o dascaluli Leontie 
întru pomenirea lui; ce, cine ar fura-o, să fie suptă blăs- 
tămulă lui. 

A fost şi a Ruxandei Başotă, născută Ventura. 
Aiurea: 

Toy rod 6hov âwabrad Exdobâvrov Koproxoâpouiov 7 zaghy 
dtdoran rîj edpevestărn, ăpporison pia "Aetivâga Sobst 
1405 cod rana wa Gepunb odrijs abysrov AwpoEnb iepous- 
40». [= Dintre Cazaniile scoase pe tot anul, cea de faţă 
sa dat prea-nobilei jupănese doamnei Alexandra Suţu ..., 
şi e a mea, a celui smerit şi călduros rugător al ei; Do- 
roteiă ieromonahul.] 

2. Mănăstirea Coşula. 
1. La intrare: R 
7 HBBOAtism WTua n cm noenmkueilea cHa H cs Bphuieriem 

erro AYă nponsăoan naut larhiauin REAHkin Bnerkpunkh 
CRBAA XPAAt CPA ÎHKOAGE Eh MOHACTHBI CROEH Hă dinakrunt ; 
naut ek anpua kr n capu ck 'Toroae ARTA, BATE z3Mr, CENT, 
H AHb. [Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului ŞI cu să- 
vîrşirea Sfintului Duh, a binevoit dumnealui Matiaş Ma- 
rele-Vistiernic şi a zidit hramul Sf. Nicolae la mănăstirea 
sa, pe Miletin; s'a început la 23 April şi sta săvirşit în 
acelaşi an, anul 7043 [1535], Septemvrie 8 zile.] 

2. Pe potir: | 

Ilomanni recneai pasa caer Eapgaps. ne. Xe. nnkă. [Pome- 
neşte, Doamne, pe roaba ta Varvara; Isus Hristos bi- 
ruieşte.] 

3. Pe o icoană: 
“E are per TEN. E, APABAM (ic) Gaknn n Harana. [Savin şi 

Ileana în anul 7223 (1714-5); Ianuar 2...2.] 
E o icoană fusească, dăruită de tovarășul de fugă peste Nistru 

al lui Dimitrie-Vodă Cantemir, Savin Banul Zmucilă. 
4. Pe o cruce: 

Gheorghe, Drăghici; 1817.
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5, Pe alta: 

Sa afirosăşti s. er[arjh Nicolae], Coşula, de robii lui 

D(ujm[ne]zăi Necolae Stroja, Gheori, Dumitriu; 1840. 

6. Pe altă cruce, inscripţie rusească din 17176, pomenind pe epis- 

copul Dosofteiu de Rădăuţi şi pe egumenul Dosofteiii ieromonahul. 

“1. Potir de argint rusesc. 

8. Pe o tavă: 

To zapy cuptepotv zapă. rod dp Atypov Ttoxăy 5 Ma, Tovp- 

v6fov sis uovanriptov Kooobhas, sie uwnp.60vvoy Tijs Voăixiis g- 

205 mai. zâv povtoy sorrjpias, Bsoâugov za Sopiac; 176%, "lop- 

vio. [= Aceasta s'a dăruit de dumnealui Dimu Ciocan, 

din Tirnova cea Mare, la mănăstirea Coşulei, spre amin- 

tirea sufleteştii lui mîntuiră şi a părinţilor, Teodor şi Sofia; 

1767, lunie.] 

9. Pe o muşamă, copia (din 1876) alteia cu chipurile ctitorilor, 

soţul, soţia şi patru copii. 

10. Icoane din 1835. 

11. Pomelnic de pe vremea egumenului Marchian, 8 August 

1859, scris de monahul lustin din Vorona. Morți: Ioana, Mariia, 

Maftei, Anghelina, leremia, Elena şi tot neamul lor. 

12. Evanghelie din laşi, 7270. 
13. Octoih din Neamţ, 1836. 

14 Anthologhiu, partea a 2-a, Bucureşti, 1827. 

15. Efrem Sirul, ms. 

16. Pe alt ms. se spune cum sa scris în anul cînd 

(n uarnaa; Șters) Buica u "TOPROV BhiH3THAA Recra'rună 

RoeRsA$, BHao tn Are 3pA. [= Cu vrerea Tatălui şi cu aju- 

torul Fiului şi cu săvirşirea Sf. Duh... a ... şi a soției 

lui Nastasica din Dobrotești, pentru iertarea păcatelor lui 

şi ale părinţilor lui şi ale tatălui lui Ostafie şi ale mamei lui 

Vasca.... în zilele bine-credinciosului şi de Hristos iubitoru- 

lui Domn, Ştefan Voevod, cînd la anul 7104 (sic) a fost 

gonit Constantin-Vodă [Movilă] de Turci şi a eşit din țară.] 

17. Pe alt ms.: | 

BATO £3HH MWHAY ÎWAHHh HSROAEHIEAM Wild H Ch no Cr LEEA 

H em Aknerge crro aja noReakuiea Hi c A EaHieM npkociuenaar 

mumponcanra Tpurogia ce 43 KEAATEANO BBKALAEĂ WT CPANA 

H AAACĂ WT NBABAT ACE MANIA H CWTROPHX CIA KRHHTA Hâ- 

peuna erhin Gpem Hi AAACY A Eh AMCHACTHP BOPONEUCROAM, HALĂ
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ECT YPAM CTPo REAROAMUNKA XE&A Tewpria n HA WT Aaaa 
HUWNTEH n 3AkeTrga wTekipay CA BBH cm OAC AEHNiEAL CTro 
WUA Hâuler Aatinaa HOBâr n 34Ae EBCIpDIAT CT H cnnHin Arr- 
ABCRHIH WBpAA N HAEK Muwr NoTpSAlem Amegku oyTapmAui 
CTh! MOHâcTHp [pH R'WCEM CROEM WHROTE cn CROUAM BPOAAH- 
HEIM Hi Npăkti Crane, Aa cer EMO BaAcReniu B'kusiiu 
noavku, Rkunaa cs NAMAT, H AAAWĂ EH Rh AMWaGă cepk Hi po- 
AlTEAEH ACNE; ate Kroc noxSenm NOpSuiiThaice Aaânie Han 
En3ATH HAu HpPOAATII WT Cerro Monacrupk H wT ceru UPKRH, 
Ad BRAN ApORAAT Hi WTMENĂT OT erre BâROHA H wm AOT- 
AVd4TH Tu OTUIH H:KE kw Hukcu HAVT CTPO AMUNHRA XRA Vawpria au. [= În anul 7058 [1549-50], monahul Ioan cu vrerea 
Tatălui şi cu ajutorul Fiului Şi cu ajutorul Sf. Duh, cu învăţătura şi cu fapta preaosfinţitului Mitropolit Grigorie. lată eă am dorit din inimă și am dat din dreapta mea ag0- 
nisită, şi am făcut această carte, anume a Sf. Efrem, şi 
am dat-o la mănăstirea V oroneţului, unde este hram sf. marele mucenic al lui Hristos Gheorghe, unde din frageda 
tinereţă şi din copilărie m'am făgăduit lui Dumnezeu, cu 
rugăciunile Sf. părintelui nostru Daniil cel Noi, şi unde am primit măntuitorul şi îngerescul cin, şi unde mult s'a trudit 
cu toată osirdia lui sufletească să întărească această mă- năstire în toată viaţa lui, cu a lui de Dumnezeă dăruită 
şi adevărată avere, ca să-i fie binecuvîntată şi veşnică po- 
mană, veşnica lui pomenire; şi am dat-o ca să se facă 
molitve pentru mine şi pentru părinții miei; şi cine ar 
îndrăzni să strice dania mea sai să o ie sati să o vînză 
din sfinta mănăstire şi din sfinta biserică, să fie proclet 
şi lepădat din sfinta lege şi din dogmele sfinţilor pă- 
rinți, celor de la Nicheia, şi de sf. mucenicul lui Hristos 
Gheorghie; amin.] |
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O poruncă a lui Vasile Lupu. 

Părintele paroh din Molniţa (Dorohoiă) îmi trimete o poruncă a lui Vasile Lupu către unul din pîrcălabii de Neamţ pentru o judecată de pămint. E destul de interesantă prin persoana pro- prietarului, diacul Luchian, prin numele celor ce avuseră stăpînire 
în acel sat Munteni — David, Rodna —, pentru a i se face loc aici în întregime: | 

lo Vasilie Voevoda..., scriemă la sluga noastră păre[ă- 
labulu] otă Niamţu. Dămu-ţi ştire că s'au jeluită înnaintea 
Domnii Meale sluga noastră Luchian diiaculă şi cu oa- 
menii săi pre toţi seteanii dină Munteani, dzicăndă că are 
o parte de ocină înă sată înă Munteani. cumpărătură de 
mătuşe-sa Sofica t-au fosti după Davidă Armaşulii, de 
la Rodna cel bitrână, iară zapis de cumpărătură de 
la Rodna €-au avutu David Armașulu, acela ai arsu în 
focă, cănd au arsu casele lui Miteiași dinu Bătrîneşti, 
c-ai țănută pre Iona, sora gupăneasei lui Davidu c-au fostu 
Armaşă ; deci acmu ei lăgăduescu acea parte şi nu vorit 
să li o arate. Pentru acea, deaca vei vedea cartea Domnii 
Mealle], iară tu să străngi oameni buni, şi dină susă şi 
dinu gosu, dinii pregură megeiaşi, şi depreuni cu toți să- 
teanii din Munteani, şi să aveţi [a] alege cu toţii partea 
Rodnii dinu ocin[ă] dină Munteani, de cătră fraţii lui Și 
de spre alţi răzeaşi; iară, de nu voră vrea să o aleagă, 
sau de le va părea cu strămbuli, să le daţi dzi să stea 
de faţă înnaintea Domnii Meale, și să aibi a face măr- 
turie cumi veri afla acolo, şi să o dai la Luchiană.
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Azasta scriemu. Într'alti chipă să nu faci înnaintea 

cărţii Domnii Meale. 

U lasă, leat 7155 [1647], lulie 9. 

Peaiub peue. 

Velă Logofetu ucilă. loniă. 

(Pecete cu chinovar.] 

Tot odată părintele paroh Dubăui mi-a dăruit un act slavon de 

la acelaşi Domn, act al cărui resumat e acesta: 

laşi, 2 Februar 7145 ( 637). Vasilie- Vodă către „Larionu 

otă Porceşti, Larionu otii Stolniceani din Ţinutul Neamţu- 

lui şi Toma din Piticeani din Ținutul Romanului“, în ceartă 

cu Apostolu Velu Pitari pentru „părţi de ocină din satul 

Băloşeşti“ (Roman). Nume: Mierea din Băloşeni, lonaşco 

Sorătle]. | 

Gavrilaş Velu Logofătii. — Șaidirii. — Slavon. 

Catastihul de plată « unui ostaș român în oastea 

polonă. 

Adese oră în a doua jumătate a veacului al XV-lea găsim ostaşi 

romiîni, mai ales Munteni, în rîndurile Polonilor cari veniai în 

țerile noastre sau se luptau la hotarele ci. Ni sai păstrat de la 

ei scrisori particulare, zapise de învoială, dar ni lipsia pănă acum 

un catastif, din care să se vadă cum şi cit erai plătiţi aceşti mer- 

cenari ai unui Craiii străin. 

De aceia actul ce urmează are un interes puţin obişnuit. 

Şferturi ce ami zlaslujitu în Ţara Leşască înu 5 ai fără 

unii şfertă, facă 19 şferturi; 15 şferturi căte 3 cai, 4 şfer- 

turi căte 4 cal. Căndu ami fostu stegaru, ce ami lutii 

dintr” aceste şferturi: 1 şfertu după ce ne au scosi dinu 

Cănpulungu şi ami mărsu înu Ţara Leşască, 1 şfertu 

amă luatu căndu ami mărso cu stiaguli la Agapie, 2 şter- 

tură amu luatu căndu ami fostu la mănăstire la Putna, de 

au adusi Vasilie Isăcesculu şi cu Toderit Budaculu; 2 

şferturi amă lu[ajtu că[n]du i-amii dusu ei în Țara Leşască
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în zile lui Costandină Duca- Vodă, în Domnie întăiu, şi ami 
mărsu cu rotmistrulu la Lioă; 4 şferturi au adusă Toderi 
Budaculu, şi le*i lutu rotmistrulu, şi, căndu au vinitu rot- 
mistrulu, în zile lui Antiohi-Vodă la Eşi, m'amu socotitu 
cu dănsulu înnainte Logofătului Pleşcăi, în casă la But- 
culeas[a], şi e'*mi fostu eu cu 40 lei de pe nişte martarii 
ce le adusesemi ei cu vărului Miron dină Susu, şi mi-a 
ținutu în samă acei 40 lei, şi mi ai mai datu ŞI ună con- 
tășu de canevaţă; 1 şfertu amu dăruitu ei rogmistrului 
pentru ce au fostu la robie. Facă luate 11 şferturi, şi ati 
rămasu neluate 8. Dintr” aceste au mai adusă 4 şferturi 
Vasilie Chemetu, şi mi-ai făcutu rogmistrilu răvaşu la 
Vasilie să-mi de bani; Vasilie au datu samă cumii i-au 
lu[ajtu rogmistulu și că au şi guratu denainte vărului Du- 
racu, pecumiu i-ai luto bani rogmistrolu, ŞI au mai adusu 
Pisarulu nu ştiu căte, şi Pătraşcu căpitanul încă au mai 
adusi, şi bani totu rogmistrulu i-au luatu, şi, căce au mai 
rămași ciferturi neluate, s'au dusă rogmistulă sănguru la 
deputatulu dumnului Hatmanului Coron[i), la Mariosche, și 
le'ii scosă tăte șferturile pănă la unulu. Giure Pătraşcu pă- 
patanulu (sic) că nu au scosi rogmistrulu tote şferturile: 
eu să fiu păgubaşu. 

20 lei mi-au mai datu cându au-purcesu dinu Eşi, să-mi 
fie de cheltuială la nu[njtă. şi, mărgăndu trate-meu pă- 
ună cu rogmistruli în “Ţara Leşască, căndu s'au întosi 
înnapoi, mi ai adusu 4ug. de auru. Atăta Știu cu su[f]le- 
tulă mei, şi oi şi gura pecumu că nemică nu s'au pusi 
cu năpajslte. 

Pentru uni zapisu ce ami ei la dânșii, pentru şepte- 
dzăci de lei, i-ami datu uni calu suru înă buestru şi 2 boi, 
şi m'amu socoltijtu totu în casă li Butculasă, înnainjte| 
Logofătului Pleşcăi, şi ai datu samă că zapisulu nu-i la 
dănsulu. Şi de atasta încă oi gura. 

Țigani ce au vădutu, să să ştie: Timușu Țiganulu l-ami 
văndulti] eu lui Neculaiă Postlelniculu], ficoru lui Ior- 
dachie Vornicului, în Țara-Muntenască. 

Sandulu Țiganulu l-am văndutu Bănarului, şi l-ai adusu
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Banarulu de la Orhăiu. Stani şi cu Mărie, ficorii lui Toderii 

Ţiganului, i-amu văndutu Vornecului lordachie, însă aceşii 

Ţigani săntu dinu parte me. 

Marie, fata Sandului Țiganului, ami văndut-o lui Ilie 

otă Vistlierie]. 

Iona, tiju fată Sandului Ţiganului, au vândut-o Ursachie 

lui 3 Logţolfătu. 

Marie, fata lui Toderii Țiganulu, au văndut-o tijă Ur- 

sachie şi cu Măţacu lui Toderașcu Başotă, şi bani i-amu 

înpărțitu cu toţii. 

Atăţa Țigani sau vândutu.
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Î. Acte privitoare la moșia Dolniceni (Dorohoiă,). 

1. 7—. Petru-Vodă, pentru Dolniceani. Foarte mică 
formă și literă. Frumoasă pecete ruptă. Niciun loc de 
dată. Cu creionul, nou: 1575, 

2. laşi, 7083 (1574-5), Petru- Vodă, pentru Drăghici fiul lui 
Romaşco, Vasilca fata Măriicăi, sora lui Romaşco, nepoţii 
lui Birtalanu, strănepoţii lui Ghedeoni Papa, şi pentru lo- 
nașco Dinga diiaci şi fratele Petria şi sora Măriica, fiii 
lui Dinga diiac, nepoții lui Isaico, strănepoţii lui Miros- 
lavă, pentru Dolniceani. Actele li sau distrus de Tatarii 
veniţi asupra lui Ion-Vodă. ka asr. Su. — Crăstea. 

3. 15 Maiu 7112 (1604). Eremiia Moghila- Vodă, pentru 
„Gligorie Bobeni și Gorcea şi Nicoară Și popa loniă şi 
Eremiia şi Șiptelici şi Măriica şi Ionă şi alt Ionu şi Toma 
şi Todosiia şi Sorica cu sora ei Elinca, de o parte, și 
Chirila“, cu zapisul „lui Văscanu Vătagu şi a oameni 
buni“, cu privire la moşia vindută de Drăghici Birtălană, 
fiul lui Romaşco, la Dolniceani. — Stroici. — Pecete de 
inel. 

4. laşi, 12 Iulie 7118 (1610). Costantini Moghila-Vodă, 
lui „Drăghici snă Romaşco şi rudeniei lui, Vasilcăi, fetei 
Mariichi, surorii lui Romaşco, nepoatei lui Birtilanu, stră- 
nepoatei lui Ghidioniă Papa, şi niamului lor, Ionașco Dinga 
diiacă şi fratele lui, Petria şi sora lor, Măriica. fiica Dinghi 
diiacă, nepoţii lui Isaico, strănepoţii lui Miroslavă, pentru 
Dolniceani. — „ară altu vechi ce ai fostă avăndă moşulii 
lori, ce s'au scrisă mai susă, Ghedeaoniă Papa, şi Miros- 
lavi de la bătrănuli Stefani-Vodă, li-ai pierduti cândă 
ai venitu Tătarăi asupra lu lonă-Vodă și căndă şi singurii
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au peritu“. „Reanuu Boakpn Suna“ [boierii cei mari au spus]. 

Pecete mică. 

5. Iaşi, 12 April 7128 (1620). Gaşpar-Vodă, pentru 

Frăsina, Jleana, fetele lui Vasco. și mătuşile lor, Minta, 

Nastasia, fetele Gafei, care vind la Dolniceani lui Gri- 

gorea (2) Păh[arniculă]. — Borăleanuliu. Vo: mw nesnrucer 

er acm. nun buri aoreder S ARepa [în lipsa dumisale 

jopin Gheanghea Logofătul la Curte]. 

„În diiata ficoriloră şa ginerilori lui Dumitrașco Şol- 

dan şa fraţiloră lui cari scrie pe gum[ăjtaate de sată 

de Dolniciani, căndă s'aă înpărţită dinu văletiulu 7145 

[1637], lunie 8. — care iaste a lui Başotă Vist[ieriul). 

Cumpărăturile Saftei Şoldănias[i] €-au cumpărată mai 

pe urmă, şi sintii scrisia şi întrun ispisociă de la Vasilie- 

Vodă, din văletiulă 7154 [1646], Iulie 19. 

[Nume: Hilcia, Gaftina, Bălmujelu.] 

7. 5 pa wm Ijlemnen, 25 Maiă [c. 1640]. „Gaftona, fata 

lui Andronică Harlă de satu de Dolniceani, nepoata lui 

Bălmojelă otu tamu“,. vinde moşie acolo „Vorniceasi 

Şoldăneasi“, cu 15 lei, „denaintea Tomiţei căpitanului şi lui 

Pătraşco Brăteaiii şi denaintea lui Dumitraşco de Buneani 

şi denaintea lui Ionașco Liavului şi denaintea lui lonaşco 

oti Budeşti şi denaintea Gligorcei de Pleşăști şi denaintea 

lui Tofanu de Găleşeani“. Îi 

8. F. d. C. 16530. „Medeliană şi Irina şi Toderi, fitorii 

lui Bobeiu“, vindu la 'Dolniceni, Şoldănesei. Marturi: „popa 

Vasilie de Albeşti și popa Partenie otii Mihăilăşiani și 

Vasilie snă pop Nechifori otii Dobărceni şi Pavălu fe- 

corul Vasilcei de Unguraşi.“. « Serie „Neculaii snă Tofilu“. 

9. C. 1650. „Gorghie, fecorulu lui Şepteli“, vinde ocină 

la Dolniceani „&upăneasei îi Şoldănease, înui 20 de lei“. 

Marturi : „Cucoranulă Ghiorghie şi lonașco Rodna și Istratie 

de Dolniceani și preutulă Mihăilă de Mihăilăşeani și Nistoru 

denui Dolniceani“. 
10. C. 1650. Vinzare de ocină a Chilsiei. Marturi: „Pă- 

trașco Prătenulă, şi Gheorghie Cucoranuli, şi Chirila denu 

Botăşeni, şe Goguli tiji denii Prăteni, şi Gărligu denu
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Prizcani, şi lonaşco Sasului deni Buhuşeşti, și Simioni deni Dolniceni, şi Gligorie de acolo, şe alți (sic) omeni buni deni susu şe den giosu“. 
11. C. 1650. Boban pune zălog moşie la Dolniceani lui Ştefani Șoldanu Postelnicii, „ca să-i dau dumisale banii la lasatulu Săcului de postulu Crăzunului, iară, de nu voru hi banii la dzi, să aibă dumnealui a o plăti cu bani, cum ne vom putea tocmi.“ Marturi: „Irimiia Murguleţă şi Mo- țoci Jicniciariul şi Vălculă Armașulu şi Ghiorghiţă Ca- mărașulu de Visterie*. Scrie „V asli]lie Corlată Uricariulăe. 12. C. 1650. „Ştefani fegoruli Grebence“ vinde ocină lui „IStratie de Dolniceani, dereptu unu boi ŞI 2 saci de să- cară“. Marturi: „Nistoră de Dolniceani şi Grigoriţă şi Focşea de Şătrăreani“. 
13. C. 1680. „Zapisulii Chelsii, fetă Gorcii, cuprinde 54 de stănjăni şi gumătate... stălpulă lui Belei... Medelianu.« 14. laşi, 20 Mart 7239 (1731). Grigorie- Voda Ghica. „Pentru multi pără c-ai fostu avută la Domniia Sa Mihai-Vodă Şi denainte a toati boiarime, mari și mici, Neculai Ba- şolă c-au fostu Visternecu-Mare, cu Marie, fata lui Nistor Holbani, şi cu fecorii ei, anume Andronache Călimani şi cu soru-sa Paraschiva, fămeia luj Ștefanu Homoranulă, pentru niște părți de ocină dinu sati dinu Dolniceni, de la Ținutulă Dorohoiului. .. Stămoaşa lor Mărica, fata Dingăi diiaculi. .. Findă dresele lori perite de cîndă aă iarnată Titarăi în ţară... S'aă părătu de faţă Ştefanu Şoldani cu 

Nistoru Holbe şi cu Toaderăi Bobeni şi cu Mirgeluşi fi- corulu lui Grumadzu şi cu alți răzeși de Dolniceni... Stilpulu lui Belei... Apoi şi de al triile rindu stindu faţă 
la Divanii, şi mai luîndu-li-să sama, avindi Domniia Sa 
prepusi pe acelă zapisă cumi să nu fie vr'unt me;ter- 
Șugu, iarii Neculai Başotă Șia-au luati asupra sufletului său şi asupra cinului său, fiindă călugiră, pecumi elu altu 
meşteşugi nu știe, fără citi cu adevăratiă acestu zapisti 
l-au apucată şi dumnalui de la moaşa dumisale Şoldă- nias[a], cu altu zapisu c-ai mai avuti... Numai la, ace vreame, fiindă Logofăt Catargiulă, cu greşală ai pusi
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în ispisoacele de &udecati ce sau datu şi la o parte si 

la alta, ca să ţie Călimineştii uni stilpu întregi, care face 

dint toti satului a patra parte; care lucru s'aii cunoscuti 

că pini greşală ai pusi și Logofătulu Catargiulu ca să 

ţiia Călimăneştii un stilpu întregi, cumi în ispisoculi acela 

a lui:Mihai- Vodă mai susă alege, — că dintracelă zapisi 

sau ăkeverită pecumi Călimăneştii atăta moşiia li s'aii 

alesufcu schinbătura tai luată şi cu parte lori de moşiia 

&au.ăvutu, să ţiie ei &umătate dinu stilpulu lui Belei.. 

Şi, Idîndu sama, nu numai Veli Loglojflălt, ce şi alţi 

boiară, ai cunoscutii greşala, şi, arătăndu-ne dumn[eajlui 

Veliiz Logoflălti, şi noi amă adeveriti cai fostu greșală, 

Şamit ruptu ispisoculii Domnii Sale lui Mihai- Vodă, şami 

dată şi ami întărită şi ami înnoită de la Domniia Mea 

cu acestă ispisocă după cumii ami aflati dreptate, ca să 

țiia Başotă Vistlieriul] trii stilpi şi &umătate și cu hăleș- 

teiale cute patru dintr'acelă sati... Așijdere şi alţi răzeși 

de s'orii mai afla să ceia moşiia îni sati înă Dolniceni, 

toți, să aibă a merge la ace gumătate de stilpu care s'au 

alesi de .s'ai dati Marii... Darie Donici V[e]l Loglojflălt. 

Tănasie diacu.“ 

'*15. laşi, 20 Mart 7239 (1731). „Antonie arhiepiscopă i 

Mitropolit sucavschii, Daniili episcopi romanschii, Mi- 

săilă episcopii radovschii, Ghidioani episcopi huşschii. 

Dfâirie Donici Velu Logofăti, Iona Pălade Velu Vorneci 

e ara-de-ăosi, Costantinii Rusăti V[e]lu Vor(nică] de 

“Hara-de-susii, Costantini Costache Hatmanii, lamandi Velui 

Bostlelnicii], Iordache Catacuzino Veli Spătlari], Toaderi 

hlade Velu Banu, lordache Catacuzino Velă Pah[arnici), 

'Sandulu Sturdzea Vela Vistţierii], Toaderi Costache Veliu 

Stolnici], Aristarho Velă Comisi, Mihălache Sturdzea 

Velă Cluceru, Vasilie Sturdzea bivi Velu Med[elniceri], 

Mironi Donici Veli Jit[nicierii], Lupulă Gheuca Sărdariă, 

Lupuli Năstase Velu Armași, Neculai Hrisoverghie Velă 

Şet[rarii],Costantini Cucoranuli Velă Pit[ară], loni Sturdzea 

trete Logofătă, Cucoranuli Vor[nică] i Stărce i Anghe- 
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lache i Pilată Vornecii de Poartă“, dati mărturie în ace- 
laşi proces. 

16. 2 April 7267 (1759), loan Theodor Voevod, pentru 
„Paraschiva pre care ai ţinut-o Vasile ficiori lui Ilii ce 
au fostă Pitarii-Mare“ cu privire la hotarele Dolnicenilor. 
Marturi: Domnul, fiii, Ştefanu Rusăti Vel Log., lordache 
„Balşe-Vel Vornic de_Țara-de-jos, Mihălache Sturdza Vel 
Vornic de Țara-de-sus, Vasile Razul Hatman, Enache Vi- 
dali Vel Post., Ioniţă Cantacuzino Vel Vist., Ion Canta- 
cuzino Vel Spat., Andronache Vel Ban, — Vel Cămănar, 
lenacache Guliiano Vel Comis, Lupul Costache Vel Pah., 
Ștefan Rusăt Vel Stol. [Şi numele boierilor cu chinovar.] 

11. Acle privitoare la Țigani. 

1. Iaşi, 20 Maiu 7094 (1586). Petru-Vodă, pentru cnea- 
&hina Drăgăneasa, văduva lui Drăgan Vel Logofăt, cu 
fii Teodoră și luraşco şi Anna, cari ati ca Țigani pe 
One, Gliga, daţi soţului ei de Alexandru Şi Bogdan-Vodă; 
CAM Apnrat A0rober nokonunuu na AA AHIAHCKOUI, Seman [= care 
Drăgan Logofăt -murit-iu Giles TSEălese Andrei Hat- 
man, Stroici. Damiianu. 

pentru Pătraşco Başotă, cu privire la Țiganii Cocoş, Ho- 
rușco, Melintie,Caşuchea, Țonţa, Măguţa, Negreaii Frănculiu, 
Luca, Şimoni, Vărvara. Ghianghea Vel Logofăt, Dumitru. 

3. C. [1630.] Eu Gavrilă Tăutulă mărturisimă cu acastă 
scrisore a nostră cumu eii de bună voia nostră anu 
tocmită cu dumnealui cu Gheorghie Roşca Vistiiarniculu, 
Şi i-ami văndutu ai noştri de moşie Ţigani, anume Tecla 
cu fetorii săi Costantini şi Lupuli şi cu fetele ei Catrina 
şi Vasilca şi cu fecorii lori, dereptu doidzeci de lei bani 
gata, ca să fie dumisale direaptă cumpărătură de la noi, 
ca să-şi facă şi deresi domnescu pre dinşii. Ei însumi 
cu măna me amu scrisă, șamu pecetluit, şamu iscălită, 
să să ştie. Pisi u iasă, F[e]v[ruarie] 20 dni. 

[Iscălitura. Pecete cu o stea.] 

[ e ai 
„pi 

? 

Ri 
4 2. laşi, 20 Decembre 712—. Ştefan Tomşia Voevod, / 

7
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4. laşi, 5 August 7139 (1631). Moisi Moghila, pentru 

Pătraşco Bașotă, Vistearnici-Mare, cu zapis al lui „luraşco 

Başotă ce ai fostu Vornic, şi de la Roşca Vistearnicu, 

şi de la oameni buni şi bătrăni“, pentru o vînzare, de la 

„ficorii Tudorii“ ; se vinde Țiganul Platon, pentru „doao- 

dzăci de galbeni, bani buni“ şi o iapă. — Pecete peste 

hîrtie ruptă. 

5. Ispisoci sîrbescu de la Vasile-Vodă, dinu vleati 

7144 [1635], Noelmvjrie] 18. 

+ Adecă ai venită denainte noastră şi denainte a tu- 

turoră alorii noştri moldoveneşti boiari, a mari şi a mici, 

Dumitru Hromă, fe&orulii lui Năstase, nepotuli Doamnei 

Măricăi!, de a lui bună voie, cu nime nevoită, nică silită, 

şi au vănduti ai siai drepţi, șerbi ţigani, anume Pepelea 

fetorulu lui Gavrilă şi cu fizăii lin Aciaști ai vănduti 

alui nostru credintosu şi cinstiti boiarii Pătrașco Başotă 

Marele-Logofătu, dreptu zăci ughi roşii. Și întru aceaiași 

iară au veniti denătate noastră și denainte boiarilor noştri 

Nastasiia şi soru-sa Greaca, fiati ali Anghelinii Bărboae, 

tijă nepoti ali Doamnei Măricăi, de a lori bună voie, de 

nime nevoite, nici asuprite, şi au vănduti iarăşi ai sei 

drepţi şerbi Ţigani, anume Nastasiia, tiju fata lui Gavrilă, 

soara Pepealei, ce scriemu mai susiu, şi cu fecori €i; care 

aceşti 'Ţigani ai fostu drepţi de moşiia Doamnei Măricăi. 

Deci iale au văndutu tiju credin&osului şi cinstiti boia- 

rinului nostru lui Pătraşco Bașotă Vel Logoflăjtu dreptu 

8 ughii roșii. Şi, sculăndu-să alu nostru credintosu şi cin- 

stitu boiarinu Pătraşco Başotă Velii LogfojfȚăltu, şi ai plătită 

deplini cu acei bani ce scriemă mai susi, 18 ughi roşii, 

în mănuli lui Dumitru Hromii, fezori Nastasii Ciolpănias[ei], 

şi în mănuli Nastasii şi Greacii, fetiali Anghelinii Băr- 

boae, toţi nepoţii Domnii Măricăi, denainte noastră ŞI 

denainte boiarilor noştri. Dreptu aceaia, dacă ami văzutii 

de a lorii bună voie, tocmală și deplină plată, iaru noi 

însăşi amu dată șamiu întăritu alui nostru credincosii şi 

1 A lui lon-Vodă, fata lui Lupea Huru.
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cinstiti boiarinu, lui Pătraşco Başotă Velu Logoflăjtu, prea 
acei de mai susi numiţi Țigani, pecumu ca să-i fie Şi de 
la noi drepţi şerbi țigani şi cumpărătură şi urici şi în- 
tăritură cu toti venitulă, neclătiti înă viaci, 
Amă tălmăcită eu, Axinte Uricariulu, să să ştie. — U 

las, I[e]t 7216 [1708], lun[ie] 9. 
Pe dos: . 

Pepele Ţigani. 
Fecori Pepeli ce să află la mănăstria (sic) Bărboi: 
Ghiorghi, fecoră lui Dumitrașco Pepeli. 
Ioniţă brată Ghiorghi. 
2 surori, tijă a loră. 
Păstrat în originalul, datat: Iaşi, 18 Novembre 7144 

(1635). Vasilie-Vodă, pentru Dumitru Hromi, fiul Nasta- 
Siei &uSk renxAa maputa, care vinde pe Țiganul Pe- 
pelea, fiul lui Gavril, — lui Pătraşco Başotă Marele- 
Logofăt, pentru sr warn. „Nastasiia şi sora ei Greaca, 
fetele Anghelinei Bărboae, ru BuSuhe renAa Măpuku“, 
vind aceluiaşi pe Țiganca Nastasiia, fata lui Gavril, 
sora lui Pepelea, „cari Țigani ai fost drepţi _de__danie 

_(ăBaiius) Doamnei Maricăi (mapukni). Mai jos: „Dumi'ru 
Hromi fiul Nastasiei Ciolpăneasa-. 

Iscălitura Domnului. — Dumitru. - 
6. Iaşi, 9 Februar 7144 (1636). „Savină Prăjesculu Ve- 

lichi Dvornici“ vinde un Ţigan lui „Petraşco Başotă Ve- 
lichii Logofetu“. 

7. laşi, 28 Mart 7144 (1636). Vasilie-Vodă, lui Toaderă 
Moţocii, pentru un Țigan. Slavon. | 

8. 28 Mart 7144 (1636). Vasilie-Vodă. Pentru vînzarea, 
de Toderi Moţocă, a Ţigancei Mărica, soția „Pepealii Ţi- 
ganului“, de la „părintele lui Moţocu c-ai fosti Vornicu“, 

„Se vinde lui Pătraşco Başotă Mare-Logofăt, cu 15 ughi, 
„bani buni“. 
Tradus de Axinte Uricară la laşi, 9 Iunie 7216 (1708). 
9. Iaşi, 7148 (1639-40). Vasile-Vodă, pentru Ghiorghie 

Corosteanulii în proces cu „Bălșoae“, pentru Ţigani. Ea nu fi Si 
se prEsintă, şi pierde. Era Țiganul lui „de moşie“. „lau / .. îi... 

Hop pe: Sea
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de unt cală ce dzice Bălşoae c'aă dati pentru acesti Ţi- 

gani orecui, să-şi cară calulu de la cine l-au dati.“ 

10. Iaşi, c.1640. Vasilie-Vodă. Pentru Ţigani, lui Gheorghie 

Corosteanulu: Bălaia, Ştefulu, Petrea, Maghiţa, Tiioni, 

Radulu, Calina, Făntăna, Urco, Drăghina, Simziiana, Cior- 

răia, Toaderi Dudulea, Vasiica, Sora, Buzuca (bărbat), 

Măriica, Ihnatu, Doica, Căţa, Nistoru, Petrimană. — Gavri- 

laşi Velu Log. Dumitraşco. 

11. Iaşi, 31 Mart 7153 (1645). Vasilie- Vodă, pentru 

„Ghiorghie Roşca bivi Vistiarnică“, dindu-i "Țigani: Stan, 

Mărica, Andonie, Griul, Măriia, Odochiia, Furnica, — cum- 

păraţi supt Radul-Vodă de la „Necoară Moţoci Dvornici“, 

pe sr carn. Toderaşco Vel Logofăt. 

19, C. 1650. Vasilie-Vodă. Lui Ghiorghie Corosteanu- 

lui, pentra Țigani „c-ai avulu părintele său Drăganu Logo- 

fătulu de la Pătru-Vodă“. Nume: Bălaia, Piatrea, Ma- 

ghiţa, Ivanu, Calina, Slavi, Făntăna, Dumană, Urco, Dră- 

ghina, Agafiia, Simdziiana, Ciorrăia, Toaderii Dudulea, 

Vaăsiica, Uzuca (bărbat), Toaderi Vişină, Dolca, Tomșea, 

Colțea, Căţa, Nistora, Piatrimanu, „doi copile“. Traduce, 

(„scrie“) Vasilii Uricaru. 

(Pe dos, listă:] „Bătogi, lanoşi, Raţiu, Lupaşco, aca fie 

ce o ţine Negolilţă Carăiman Ţiganuli, ce-i bucătari la 

Vasţile] Logoflălt, Brodana.“ 

13. Iaşi, 16 Maiui 7166 (1658). Ghiorghi Ghica-Vodă 

cătră „părcălabi şi la slugile Domniei Meale carii veţi 

înbla pentru Țigani şi la giudzi şi la vătaşi de Țăgani“, 

pentru ai lui „Toaderi şi lui Zosimi, fitorii răpousatului 

Pătraşco Başotă ce-a fostu Lugofăti-Mare.“ 

14. C. 1680. Izvodă de Ţiganii carii pe unde săntu... 

Dinti susă de Rămnicu în satu... V asilie Pane..., Pavălu 

fratele Sandului alăutarii..., Anca fata Iftincăi, nepota lui 

Marcu, la Căpitanulii; Aniţa fata Ilincii, nepota lui Oni, 

la Faraoani, în Ţara Munteniască...; ficioruli lui Gligorașui 

Săvaţi la Zlătariulu, şi Vasilie în Focşeni la Maca Ţi- 

ganu, Simioni sini Costandini Negruli alăutariulă..., 

Cărstăna, la Bubuşu.



L:OCUMENTE AMESTECATE 299 

Izvodi de Țigani carii sintu pe la boeri, să să ştie... 
Geferă sin Anghelinii, Albică fitoru lui..., Romășcană fra- 
tele lui Albicu, Grue..., Macsin, snă Badului, 4 ficori, tiju 
la Visterniculu Toderaşcu, Iona ce o ţine Bonculu, fata 
Creţului..., Necşe fata Stoicăi..., Lazor fitorulă Ionii ce ai 
ținut-o Șoşu..., fiori loani, Beiulii..., lonu nepotii lui La- 
zoră de soră..., Nene sin Eşencii.... Trătadie ficori Slavnii, 
nepoți Drăgălinii; Istratie, fata lui Dumitru, după purcariu. 

Izvodu de vecini dinu Vorăntăreşti. Solomoni, [lie sintă 
tăbăcariului; Dumitraşcu fitorulă Mironese şi Neculaii 
ficorii Tangăi, Năculaiu şi Gavrilă şi Ştefană, fiorii Nacăi, 
ficorii lui Bărna lonaşcu. 

15. C. 1680. [Fragment de scrisore :] Întru toti cinstiti 
dumn[eajta nene, părintele mieă, să fii dumn[eajta. să- 
nătosu, depreună cu iubită soţuli dumitale, Şi poftimu 
de la milostivolă Dumn[ejdzău acastă puţină scrisoare 
a noastră să afle pre dumn[eajta cu bună sănătate. De 
vei osteni dumn[ealta a întreba de sănătatea nostre, 
să ştii dumn[eajta că ne aflămu cu sănătate, denu mila 
milostivului Domn(ejdzău. Alta, tămplăndu-să dumisale 
fratelui Toderaşco a merge în ţară, înțelegăndă că i-ai po- 
runciti dumneata, prilejendu dumn[eallui aice la nui, amă 
scrisă la dumn[ealta părintelui miei pentru dumnealui 
fratele Toader, ca să-l erţi dumnleajta după greşala 
cau greşită, ca unu părinte milostivu; să nu te înduri 
dumneata de dănsu. Fie-ţi dumitale milă, părintele mieu, 
că blagoslovenie părintelui îi de mare folosă ficorului, 
ca şi ... La dzestre, de au luati mai multu, aşe va 
lăcomi si € şi din moşie... cu noi, de care lucru ne 
rugămu dumitale, părintele nostru, de înpărţială driaptă 
ca să ni faci dumnleajta, să mulțemimă dumitale ca 
părintelui nostru milostivă. Că dumnealori fraţii încă să 
pomenescu cami luatu şi ei dzestre ca şi soru-me 
Marie, iară dumneei sora Marie adevărat cau luatu 
acee ce i-ai fostu voe şi ce i-ai plăcută, iară mie 
mi-au dată ce şi sau... Ş'aă luati trii părți, iar mie 
mi-ati dată a patra parte, şi dintr'aceste mi-au dati mie
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ce nu i-au trebuită dumisale; păn mărgăritarii ce s'au fostă 

îndurată de mi s'au fosti dati, încă, pre: urmă, cu rugă- 

minte plăngăndu să e-l înprumută, şi l-au luati şacela, 

şo păreche de sarje, care pănă astădzi nu le poti scoate. 

De care lucru să știi dumn[ealta, neno, cami făcută du- 

misale fratelui Toderu... mi-au opriti... căt ami datu 

ei, şi să fie tocmală frățască între noi şi dumnealori.... 

[Ştii] dumneata, părintele nostru, că este viiaţă, dar este și 

moarte: decătu pre urma dumitale să ne tragemu pre 

la gudeţe şi la Devanuri, mai bini dumnealta, precum-i 

mai bini şi mai cu dreptate, că toţi dentrun părinte şi 

dintr'o maică săntemi născuţi, carii, vădzindu că este cu 

strănbulu între fraţe, n'oi pute să taci nice ei pentru şepte 

cai, &-amă avutii daţi de la muşe-me, ce în... [du]mitale. 

Şi, cu atăta obărșindu, să fii dumneata sănătosu. 

A dumitale mai mică şi plecată fiică, Angheluşe Ar- 

măşoe, mă 'nchini dumitali şi dumisali maicăi nosiră, ŞI 

nepoata dumiloră voastre Rucsanda încă să închină du- 

mijlori vostre de sănătate. 

Întru cinstită măna dumisali nenii părintelui nostru cu 

cinste şi cu sănătate să să dea.“ 

16. C. 1680. Venit-ai nepotulă Toaderi de n'au între- 

bati păntru oamini oti Tomești; deci noi ştimi pe An- 

dronicu fitoră Pinti, cu frate-seii, precumă săntu vecini 

din Doroşcani. 

Fitori Iosipoei, Samsoni şi Gavrili şi Gheorghie. 

Ficorulu Petresi, Mihăila. 

Alecsandru aă fostu prisăcară la Bălăneşti. 

Tudori. 

luteşă, vecină de Verceşti. 

Bologi, tiju vecini, oti Verceşti. 

Pe aceşti oamini ami: apucatu la părinţi noştri vecină, 

şi ei nu să tăgăduia că nu-si vecini. 

Marturisăscu cu frica lui Dumnedzeu la mana Maraei (?). 

[Vo:] Mărturie pentru vecini, de la Răcovaţoia. 

17. Nineşti, 17 Iunie 7200 (1692). „Gor[ojveiă, zetu Lu- 

paşcu de Nănești“, vinde pe Țiganca'Mărie, cu „uni co-
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pilă“, fata „Păscălinii Gherghiciniţii“, „de la socru-meu Lupaşcu Botomi“, — cu 20 „Iei bătuţi“. Marturi: Ionă Sturdzea C: iscalu (în act: „Postenicolă“), erei Gorghii Focenco („popa Gherghi“), Costantini bivă Ciauși, Ne- cola Antohie Veli Şetrari, şi eu Pavălu sinu Ştefană oti Tutova m'ami întămplatu: azi Pavălu iscalu (foarte frumoasă caligrafie), azi Costantinu iscali, azi Mihăilachiia, 
Chiriţa, Apostulu, Naculă, Dosoftei egumeniă iscali, Dra- 
gomiră (şi „popa Bosie“ în text)“. 

18. laşi; 4 Novembre 7201 (1692). Mihai Răcoviţă, pentru Gavril Leaca Postelnicul și Iordachi Cantacuzino €ă privire la Țigani. Leaca-i are „de pe maică-sa Cărstana, fata lui Bu- 
ctumă c-ai fostu Stolnici-Mare“. Iordachi arată că are drese, 
dar nu le aduce. „Giudecă cu dreptulă după leagia' ţărăi.* „larii pănă atuncia să aibă Medelniciarulu a-i da Ţiganii 
pe ispisocu ce ni-aă arătată“. Pecete mare, 

19. „Cinstite al miei frate maj mari, dumn[eajlui cum- 
natulă Teodoru Păladţe] Velu V ist[ieriu], cu fericita 
sănătate mă 'nchină dumitale. Nu Supăru mai multi pe 
dumneata, fără cătu facă ştire dumitale) pentru o Țigancă 
de pe Ciaureşti, cari au fostu după un Ţigani a dum. 
Pitariului Iliia, care au făcutu depreună 4 copii, şi eu ami 
înpărţită copii cu Pitariulă: 2 amu luată iau ŞI 2 dum. 
Pit[ar]u Ilie. Şi aşeşi atuncia i-ami schimbată cu văru- 
miei Neculai Şoldanui, avăndu doi Țigance după 2 Ţi- 
gani ai miei, şi văru-mieui Șoldani iarăză i-au văndutu 
Pit[ariulă] Ilie, fiindu-i și cumnatu de pre Başotă Vist,, 
precumi arată scrisorile la măna Pit[ariului] Ilie acmu. Nişte 
&udzi ai dum. cari îmblă de strângă Țiganii de pe Ciau- 
reşti, îi facu găltavă, şi voră să-i ia Țiganii, cu poronca 
dumitale. La care acmu mamă putută să stau să vorovăsci 
cu dumn[eajta pentru acasta. Dar poftescu pe dumn[eajta 
să n'aibă supărare dum. Pit. Ilie să i să ia vr'ună Ți- 
ganu pănă oi veni eu de la Ţinutu, şi atunci, dacă va fi 
să iau dum., ei m'oi așeadza cu dumn[eajta. Acasta pof- 
tescii, şi mă rogu dum. şi fii dum. sănătos, L[ealt 7208 
[1699], Oct[omvrie] 13. 

ae a dela can
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A dumitale] mai mică şi plecati frate şi slugă 

Nicol[ae] Costlini].“ 

20. C. 1700. „Cu părintescă [d]ragosti mă închină du- 

mitali, iubită fiica me Marii. lată ca amu trimesu pi Luca 

şi pi ficorulă bucătarului]; doră-i ave o Țigancă, ori dum- 

nata ori nepotulă Iordachi, să însuraţi pi ficorulu bucăta- 

rulu[i]; că niînsuratu nu-i nădejdi a-l ţine. Iară pentru Luca 

au viniti aice o Țigancă; să răspundi că-i a unui Buzni; 

dumnata, dacă-i socoti, să vorbe[şiti cu Buzne: poti-i pute 

să o ei di la dănsulă cun felă di tocmală, şi l-omu în- 

sura şi pi dănsulă şi pi urmă după morte me şi pi dănsulu 

ți l-oi da. Şi poftescu, Mario, să mă în[șitiințiz cu adivă- 

ratu pentru bucătari, cununatu-i cu bună samă, ori nu-i 

cununatii. Şi, orice-i faci, săleşti di-i însoră, di ţi voe să 

nu ti păgubeşti di dinşăi; că ei, di-i ave nişti copii, ţi i-aşi 

da, şi aci, după morte me, ţi-i oi da şi pi acie. Săntu a 

dumitali mamă: Ghenar 8. 

Catrina Donici Stolnitasa. 

Iubitii mele fiică Marie Stolnitasa Hronitasa Irae (sic 7) 

|Prunculeasa?), cu păritescă dragosti să de. 

21. După1 00. Neculai Costăni viitori Logofătii facemiă 

stire cu acastă scrisoari a mia la măna văru-mei lui Ne- 

culai Şoldani Postelniculă, precumi ni-amă învoită amăn- 

doi şi amu făcută schimbu cu nişte Ţăgance ce are văru- 

mei di pe Şoldani după nisti Ţigani alu mei, anume —, 

sora lui. Caşuchi, ce o ţine lonosi Țiganulu şi pe fata ei 

Iliana, care o ţine Costantini Ţiganuli, şi cu copii c-aru 

veni în parte lor, şi ună copili a lui Vaslijlie Ţiganulă, 

fezorulă &udelui. Aceşti Ţigani mi-au dată văru-meu Şol- 

dană, şi et ami dată văru-meu uni, Ţigană holteiu, anume 

Toaderă, şi pe Ştefăniia, fată mare, sor[ă] lui Toaderi, 

fezorii li Ștefană Grosului Ţiganulu,: — Țiganca €-ai ţi- 

nut-o Grosulă, care Grosulii Țiganuli ai fostu a lui Ilie 

de Visterie, iaru Țiganca Grosului ai fosti a noastră de 

pe Ciaureşti, şi, făcând patru copii cu Grosuli, ni-ami în- 

părţiti cu Ilie de Visterie, şi înu parte dumisali s'au ve- 

nită Apostoli Mavrichi şi cu Nechita, iari înă parte
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noastră Toaderu și Ştefăniia, pe carii i-amu dată văru- 
meu lui Şoldani, făcăndu schimbu. Deci, de s'ar scula 
cineva den Ciaureşti ca să gălcevască pentru aceşti doi 
Ţigani, eu să aibu a da samă, iară văru-meui Neculai 
Şoldanu să-i stăpăniască cu pace, iară, sculăndu-să cineva 
dinu Ciaureşti, şi, de ari lipsi acei doi Țigani de la măna 
văru-mei lui Şoldani, să aibu a-i da“, etc. 

22. C.1700. Ală nostru de bine voitori, dumneata cumnate 
Ilie, sănătate şi totă fericitul bini îţi poftescă dumitale 
de la milostivulă Dumnedzău. Cinstită răvașulu dumisali un- 
cheșului Başotă şi unu omi cu o luminată carte Mării 
Sale lui Vodă mi-au venită, în care scrii pentru Bălă- 
canu Ţiganulă, să-li dai. De cari lucru ei Țiganulu nu-l 
poprescă dumitale; numai iată că şi ei, nezăbăvindu, voi 
să vinu la Eşă, şi oi aduce și Țiganulă cu mini la Eșu, 
şi, dacă ne vomă pute aşăza amăndoi, eu oi dă dumi- 
tali bănişori gata. Ce poftescu pe dumneata să nu-mi 
faci mai multu zulumi, că, precumu îți scrii dumi- 
tali, întru adevăru aşă a fi, oi aduce Țiganulu la 
Eși, de ne omu pute tocmi bini: de nu ami dati tal., 
a rămăni (sic). Iară pentru ună copilu a lui Ionă iga- 
nulă, aceia nu-i nimică: ei ami izvodu iscălită de dum- 
neloră, şi la dumneloră este izvodă iscăliti de mini, şi 
nu-i nimici aceia. Ionă Țiganulu au avutu nişte] copii 
cu ata Ţigancă ce zicu dumneloră, darui aă muritiă ŞI 
Țiganca şi copii aceia cu totuli. fari Toni Țiganulu au 
luată acmu de curundă o Țigancă a noastră, şi cu aceia 
are vr'o 2 copilaşi mititei. Iară, pentru Bălăcanu, i-amu 
spusu şi frate-meu Scarlatache că i l-au dati uncheșuli 
Zbiere lui, dzicăndu c'a: da elu altu Țiganui dumitale, ai 
ce poveste a hi avăndi, nu ştii eli (sic). Eu aceia nu 
pui la socotială. Dumneata vei. întreba 'Şi pe frate-mei 
Scărlătachi, iară eă, cumă zică, oi aduce Ţiganulu la Eşi, 
Șin ce chipă a hi, a hi. Acasta poltescii pe. dumneata, şi 
să fii dumneta sănătosă. 
"Alu dumitale cumnati şi gata spre slujbă: . 

Costandachi Veli, Cluc/eră].
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+ -Dumisale cumnatului lie de Visterie cu bună sănă- 

tate să să de. 

23. C. 1700. Scrisoare către „Ilie Catar[giu] Hatman.“ 

Pomenit „părintele lerimie ce era dechiu la Mitropolie“. 

„Țiganca Bărdăniasa.“ 

24. C. 1700. Cinstlitei] a noastră ca o soră, dumi[sale] 

cumnată Marioară Prunculieseei, cu frățască dragoste ŞI 

cu fericită sănătate mă închină dumi[salli. Mai multi 

n'amiu către dum[neata), făr' de cătu, fiindcă din vrere şi 

pronie lui Dumnezeu ami căsătorită pe fiica noastră Marie 

după dumajea]lui Toaderii Jora Pit., namu lipsiti a în- 

ştiinţa, pentru doi copii de Țig[an], parte dini Ioana Ţi- 

ganca, după înpărţială ci ami avuti cu dum[nealui] înnainte 

dumisali Velă Logof[ălti, — iată acei doi copii ce sintu 

la dum[riealui], i-amiu dati de zestre fiicii noastre Marii. 

Viindu dumn[eallui ginerele la dum[neata], poftescu să-i 

dai copii acii de Ţiganu fără de nicio smintială. Şi sintu 

alu dumiltalji ca ulnă) frate luni 6. 

Ilie Sandul Stol[ni]c. 

(Pe Vo:] Țig. de la Spat. Costinii Catargiu, uln] copili 

ce are să de dinu Paraschiva fata Chimingeriţii, soră cu 

Costantină şi cu Ionii, pre care o ţine Preda Țiglanulu] 

Spatlarului] Costin Catargiulii. 

Răvaşă pentru Ţigani, de la mătuşa Marie Pruncules[a]. 

25, Înnainte de 1700. Adecă eii, Apostoli Catargiuli, scrii 

cu castă scrisoare a me pântru o tocmală ce amu cu dum- 

nialui Mironu Stărce păntru nişte direse a Corăstanului ce-si 

la mine; deci dumnalui mi-aă dati doo sălași de Ţigani, 

care mi-or plăce, dintr” aceşti Țigani a Corăstanului, iară 

ei să-i dau dumisale toate zapisăle şi uricelle] căte vori 

hi a Corăstianului la mine. Şi atastă tocmală o ami fa- 

cutu dinnainte a mulţi fiori de boeri, anume Gligoraşu 

Rusulă Vel Spătaru şi Alecsanu (sic) Buhuşi Velă Pi- 

tar şi Toderi ftori Spătaru și Vasili Urechi şi alţi ficori 

de. boeri. Şi pentru credința ami iscălitu. — Apostol Ca- 

targiulu bivii Postelnici iscalu, azi Gheorghie bivi Postu.,
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azi Alexandru Buhușă Velu Pit[ariu], azi Toaderă Rusul 
ftori Spăt[aru]. 

26. C. 1700. Țiganii de pe Paătraşco Başotă Logoflăltă. 
-. Dumitru Pepele..., Liculu..., Cheşco și Horuşco şi Va- 
silie şi Melinte şi Caşuchi şi Ghiorghii Frăncul..., Țunţa..., 
Leca, Măguţa, Platonu fetorulă 'Todoei..., Bădica gudele 
dum. Păladi Velu Vist., Mălai Chingiulă, fecori Saftii 
otu Eşii;... au făcută 2 fete şi unu copilă..., fecorulu La- 
cătușului, tijă Țig. a Is[ăjcescului; Vartici fecoriulu lui 
Larionu aii făcutu pe Urăta cu o Țigancă a Domni 
Saftii..., Tofani, Damaschină, Horuşco Ţig. au muritu 
înu Băcani, şi fecorii lui înu Băcani ai rămasu. Fecorii 
lui Negrii Frănculă să află la Lăţăşti. Titia, soră lui Ma- 
lai, Gavrilă corueriă, tijă fezoră Saftii, ce-i cărșmariu înu 
Bor (sic). Costantini fecoru lui Vasţilie Mita Păşca- 
nului], cu toată săminție lui... Pentru aceşti sai făcută 
carte de blestemu, cine i-a tăgădui. Toderi fecoruli Mă- 
riuţii, fata lui Vaslijlie Nartei, ce iaste la Gălata, şi mai 
săntu 2 Țilgani] la Gălata, fetele lui Gligorii Nartii sfeti- 
tori, şi o Ţigancă, Marie magopaţa. 

27. C. 1700. Lista de Țigani: „Sava, Ilena, Sofronie, 
Halunga (Halungăi), Floare], Țica, fata Florii, Flore fecoră 
Savăi, la Sărdăroae Cărstii, Dochiţa, Cărstăna fata Ra- 
dului, €-aă ţinut-o Bărnă Țiganuli, a lui Buhușu, Calie, fata 
Radului... 

28. La ală nostru de bine voitori dumnelui Gavrilaşco 
Post[elnic], sănătaate și totii fericitului bine poftimă dumi- 
tale de la milostivulu Dumnezai să-ți dăruiască: întâm- 
plarea aceştii scrisori către dumneta nu iaste de altă fără 
de căti facă ştire dumitale pentru ună Țiganu ală dumi- 
tale, Temuși; vei şti dumneta că iaste la noi căsătorit, 
după o Țigancă a nostre, şi, înțelegăndă că vei să-li vezi 
domneta, ce pohtescu prea domneta, mai bine să fie la 
noi decăt la alţii, că iaste păcati să să desparţă de 
Țigancă. Numai domneta mie-i scrie pre căti i va fi 
preţulă, şi eă voii tremite dumitale banii. Pe cine vei 
tremete domnata cu scrisoarea, şi, făcăndu-mi dumneta 

11992. Vol. XVI. 20 

| 
Je
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acesti bine ca să fie la noi, și noi de ce ne vei pohti, gata 

vomi fi a sluji dumitale, ori de ce. De atast[a] să avem, 

domneta, răspunsulă dumitale. Acasta mă rogi dumitale. 

Şi mila lui Dumnezeu să fie dumitale de ajutorii. 

Iunie 18 dni, leat 7212 [1704]. 

De bine voitori dumitale 

"low. Ap, Bhortipas Tijs ” Apas.“ 

29. 6 Iunie 7217 (1702). Mihai Răcoviţă, pentru pira 

Jui Ştefan Hăbăşescul pircălabul cu „lonă Buhuşi c-ai 

fostii Logofăti-Mare“, pentru Țiganca „Măriia, fata lui Ga- 

vrilă Nevriga“, vindută lui „Rugină Jitniceriulă“. Ar 

fi plătit tatăl Hăbăşescului pe Gavril Nevriga „de la 

perdzare, pentru neşte furtușaguri“. O iea şi o vinde din 

noi fiul. Se hotăreşte a da lui Buhuş „o Țigancă cu copii 

de potriva acei Ţigance“. Deci „sai aşedzatu“. Iscălitura 

Domnului. Pecete mică. 

30. laşi, 17 lunie 7217 (1709). „Antohie Jora Veliă Lo- 

gfo]fălt« dă zapis „lui Ștefani Habăşesculă părcălabulu“ 

pentru datoria „nepotu-mieii Costantinii Scărlatu“. Fru- 

moasă iscălitură: „Antiohie Jor[a] Veli Logfojflăltă “. 

31. Zapis al lui „Ştefanii Hăbăşesculu c-ai fostu părcă- 

labă“ pentru „Marga Buligiasa Ţigancă, cu fiul Budza:; 

îi avea de la Antiohie Jora şi nepotul Costantini Scăr- 

letă. Şi o Ţigancă, „fată a Gherghecianiţii“. „Goroveiă, 

ginerile lui Lupașco Butumi“. Iscălesc: „DimitraşcoVelu 

Hatjmani], Vasilie Popa urlicară“. 

32. Iaşi, 7 lulie 7217 (1109). Mihai Răcoviţă, pentru 

judecata lui „Gavrilă Leaca Postelnicului“ cu „Simionu 

fecorulu lui Neofită“. Pomenit „Pavăli Țiganuli, tatălu 

Jui Vasilie Ţiganulu“. „Vădzindi Domnie Mea că s'au 

scăpati și n'au venită la dzi precumu.i sai poronciti, l-amu 

dati Domnie Mea rămasă pe Simion dini toată leage 

țărăi, ca să nu mai aibă triabă, nici să mai scornească 

pără, sai să-i mai stăpănească.“ — „Dumitraşco Velu Hat- 

[mană] ku AnHtan.“ 

33. Iași, 21 Septembre 7218 (1709). „Gavrilă, fitoruli 

lui Mironă Stărcea“, „fiindu ei datori lui Suleimani Tur-
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culă cu patrudzăci de vedre miiare, Și neavindu să-i dai 
miere., şi avindu nevoia marea de sprea Turcu, ami scosi 
uni Ţigani alu miei dreptu de moşiia, la vindzarea.« Alţii 

„„înu parte fămeii lui, fiindu Ţiganci a dumisali Log[o]fă- 
tiasăi, de Valea-Saci... Şi ami întrebatu de fraţii miei, şi 
nime n'au vrutii să cumperea. Deci, fiindu-mi dumnealui 
Ilie de Visteriia nepotu, ami cădzutu la dumnealui cu 
rugăminte ca să priimască dumn[ea]lui prea acelui Ţi- 
gani... și să mă mintuiasci de sprea Turcu. Deci, nea- 
vîndu nicia dumnealui mierea, au plătitu Turcului cu bani, 
căte cinci orţi de vadră, pecumi îmblă mierea acmu... 
Neincăpîndu alţii să cumperea, ai cumpărată dumnealui, 
fiindu-mi nepoti.“ Să-şi facă şi „ispisocui domnescu“. 
Marturi şi „slujitori“. „Şi Ţiganulu să i-lu aducă cu fezori 
cu totu, de astădzi, Săp. 21 de dzile, pănă în 2 săptămăni; 
iară, de n'aru hi la dzi, cătă cheltuială s'aru faci, toată 
să fie de spre mine. Și eu, Axintie Uricariulă, ami scrisu 
cu dzisa lui Gavriliu Stărcia, să să ştie. Pune pecete 
şi iscăleşte. „Ciogoloaia, Ionii Balşă bivi Veli Stol nici], 
Sanduli Crupenschi Vor[nică] (2), Ştefania Hăbășesculu 
părcălabu, Bejani Hudeci Vornic de glot[ă], Costan- 
tina Roşca Cluceriă, Andrei oti Vistlierie], Gligorie 
diiacu,“* 

34. C. 1709. „Izvodu de oam[eni], de Țigani, cu slova 
uncheșului lui Miron Stărcia Cluc., de Ţiganii lui Gheorghii 
Corostianuliă, cari-i ai apucati şi uncheşulu Mironii Stărce, 
Şaiu și stăpânită păr' a nu pribegi îni Țara Leşască cu 
Petriceico- Vodă, şi acestu Ghiorghii Corostanulă au fostă 
vără primare şi cu mo ulii mei, Andronică Părvuli, și, la 
aceşti Ţigani de sarii afla undeva, are triabă şi moșulii 
meu Părvulă.“ ;„Climintie, Olecsa Boborică, Ștefanui Hor- 
batii Grosulă, Vasfillii Cutului, Larionă, Ionașco bucătară, 
Nechita viz[ijtiă.< 

Altă mină: „Pentru aceşti şmiri (?) de Ţigani ami datii 
izvodi anume la Toderă Niaguli, văt[afulu] de Țigani 
dum. Pălad[i] Velă Vist[ieriu), carilfe] este vătavă de Ți- 
ganii otu Foczeni... 7250 [1742], Iuli 22.« Alta: „Va-
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sjijlie Coca, &udele Hatjmanului] Costache, să să întrebe 
pentru aceste niamuri de Ţigani.“ 
"35, C. 1710. Listă de Țigani. „Țiganulu Macsăni Chi- 

migeri, a mănăstirii Dobrovăţului, ţine o Țigancă a noastră 

a Săcului, anume Şiefăniia, fată lui Totoiu. - | 

Uni Ţigani lonă, cari să află la noi, îl faci că iaste 

dintr'unu Tărcană, dară noi cu atastă pricină îli ţinemu, 
că iaste dintr'ună neamă de Ţigani Ţungheleşiii, şi elă 
iaste fezorii unui Țungheli, dintr” acei Ţungheleşti; iaru, 
arătăndu dovadnici cum că este fitori lui Tărcană, noi 

nu l-omă popri. 
Ghedeonă episcopi Romanschii.“ 

“Nume: “Țuţui, Mătei Jitariulă. 
36. 29 lunie 7218 (1710). „Stefană Hăbăşesculu bivă păr- 

călabu“ dă zapis „nepotului Ilie otu Visterie“, pentru vin- 

zare de Ţigani (şi Budza), de la Antiohie Jora Hatma- 
nului (pomenit „nepotulă dumisale Scărlatu“). „Deci eu 

încă i-ami văndută dumisali drepti cindzăci de vedre de 

mieria ca să de dumnelui pentru meni unui Turcu ce-i 

săntu datori, şi ata miere ca să o de dumnelui la toa|m]nă, 

la vreme mierei, şi să mă scoată pe mine dentr' ata da- 
torie... La acesta zapisu s'au tănplati dumnelui cumna- 

tulu miei Duraci şi dumnelui Bijani Vorniculu.“ Iscă- 
lesc „az Losenschi (?) Duraciă, Bejanui Hudeci Vornicu 

glotnii, martură; Ursulu otă Vistlierie), martură; Vasili 

Popa, uricari, mart|ură]“. 
37. laşi, 15 'Maiii 7219 (1711). „Alexandra ce ami fosti 

soți a lui Dumitrașco Drăguşesculu bivi ftori Comisii, 
fata lui Toader Prăjăsculu denu satu deni Oncești denă 
Țănutulu Niamţului, denpreună cu fitorii miei, anume lonu 
şi Iliie şi cu fiica mea Aniţa“, dă zapis lui „Sanduli cupeţulă 
snă Manii, ginerile a răpăusati Mihăi ce au fosti cupeţii, 

precumu să să ştie, căndu au fostu în dzilele Domnului 

nostru şi oblăduitoriă ţărăi Moldovei Dimitrie Cantimiri 
Voevod, de nime siliți, etc., cu toţi fii miei şi cu fata 

mea, ami văndutui dumisale ună Ţigană dreptă 40 de lei..., 
căci i sau cădzutu dumisale să-lu cumpere, fiindu-mi
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nepotă de vară primare“. „Antiohie Jora Hatmanu, Ca- sandra Prodănesă, Ionu sint Prodaniă, eroddiaconuă Ghe- deonă Arapulă; marturi; Ilii Prodană, Toderă Arapulu bivă Armaşă; și eu Statie,. diacu Hatmani Antiohie Jora, ami scrisu.« : IE 38. laşi, 26 Mart 7220 (1712). „Costantinu snă Scărlată“ dă „a me draptă şarbă, o copilă de Ţigană, anume —, fata lui Arsăniia Țiganuli, nepoată Macarii.. -» ginere-meiu lui Iliia și nepoata-me Irinii, fata lui Duraci, ca să-i hiia dumilorii sale draptă şarbă Şi Ţigancă, şi cuconiloră du- miloru sali și nepoţilori şi strenepoţiloră dumiloră sali, careli îi voră alege Dumnădzău... Denainte Sfinţii: Sali Mitropolitului, a boeri mari și a mici.“ 
39. 23 lulie 7221 (1713). „Vasili Medelniciarulu« vinde „şerbi Țigani“, luaţi de la Gorovei, lui Ilie de Visterie, cu 22 de lei. Marturi: „Leca, Bejanu Hudeci Vornică glotnii, Andrei LoglojfȚăjtă otă Vistlierie], Ghiorghie Dzărulu“, . şi „sureti ce s'ati scosti pentru neşte Țigani de pe uniispisoci ce s'ai scosă de la Ştefanu- Vodă, dină veliatu 7122 [1613], Dechfemvrie) 22, iscălitu de Beldimani c-aă fosti Logofăti-Mare, pentru ună Țigani anume Gănba.. , lară întrună izvodă carele-i cu slova lui Andrei Răco- viţă, fecorului lui Neculai Răcoviţă Logofătu... Şi într'altu izvodiă, cu slova luj lonă Răcoviţă, fratele lui Andrei Ră- coviţă, iari fetoru lui Neculai Răcoviţă Logofătulii.« 40. 1714. Adecă eu Ilie otă Visterie, care ami ţinută pe fiica dumisale socră-mi Aniţii Durăscesăi, şi, tămplăn- du-să de s'au săvărşitu soțu-mei, fiica dumnisale, avăndu noi viiață bună, amu făcută şi multă cheltuială la plinin- țile soţului mei Irinii, fiiciă dumnisale, de la pogrebanie pănă la patrudzăci de dzile, cum s'au luatu sama înnainte Sfinţii Sale părintelui chirii Ghedeoni Mitropolituli, cu izvodu încredinţatu, care izvodu cusuti l-ai iscălită Sfinţiia Sa părintele Mitropolitulu şi boeri mari; pentru care avăndă pricină cu dumneei, cu socră-me Durăciasa, pentru multu puţină ce ni-au fostu dzăstre, ca să întorcemu după obi- „ceiulă lumii, deci noi altele toate. li-amu întorsu, fără nu-
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mai doi boi şi doă vaci şi doăzăci de stupi dumneei ni 

li-aă lăsată, cuprindzindu puţunteli dinu cheltuială. ŞI, vă- 

dzăndu dumneei socră-me Durăcias|a] silința me c-amu 

nevoiti cu toată inima me, socotindu c'amu făcută mare 

cheltuială, precumă arată şi izvodulă dumneei socră-mi 

Durăcias[ei], încă s'aă îndurati de mi i-au dată danie ună 

Țigani anume Iorga, cu copiii lui, şi o fată de Ţigani, 

anume Oprina, care s'au măritatii după ună Ţigană alu 

nostru, care ace Ţigancă este fata Langăi 'iganului. 

Aceşte ni i-au dată danie pentru acee, şi eă i-amu mai 

dăruitu dumisale socră-me o cămeşă] cu sirmă, de preţ. 

Pentru acee şi eă, dinu toate socotelile ce ami cheltuită, 

amu lăsatu şi m'amu învoitu într'cesta chipu, să nu mai 

avemi! găltavă, nici să-mi cară dumneei de la mine, nice 

eu de la dumneei. Iaru cine ară mai scorni vr'o gălcavă, 

şi nu s'ară ţine de acasta socotială, să fie blăstămati de 

“Domnului Dumnedzăi și de luminata Maica Precista ŞI 

de trei sute şi optsprădzăce oteţi ce au fostu la Nechie 

şi să hie afurisitu: heruli, oţelulă să putrediască, iaru 

trupulu acelue să ste întregi. Şi acasta aşâdzare s'au fă- 

cutu denainte Sfinţii Sale Mitropolitului șa boeri mari, 

care s'au iscălitu mai &osii, şi pentru mai mare credinţă 

ami iscăliti. Leat 7223 [1714], Octţomvrie] 21. 

Ilie ota Vist. iscală. Vaslijlie Hăbăşesculă Velă Med. 

iscalui. Cs. Părvulă Şătr. Azi Ştefani... ș... iscalu. 

41. 21 Octombre 7223 (1714). Contra-zapis de la „Aniţa 

giupăneasa lui Lozenschie Duracii, fata răpăosatului To- 

deraşco Rusuli f-au fostu Jicnicerii-Mare“, pentru „llie 

otă Visterie“. Iscăleşte ea, „Aniţa Durătas[a]“, puind pe- 

cete cu [a]n. As., „Ghedeon Mitropolit, Vasli]lie Hăbăşes- 

culă Velu Med., Costandini Roşca.“ 

42. Iași, 20 Iulie 7224 (1716). „Costantinu Scărleti“ dă 

zapis „cumnatului Ștefani Hăbăşesculi“ pentru Țiganul 

Ursuli Bătogă, „care Ţiganu îmi este mie şerbu de pe 

maică-me Safta Scărletoai, fata lui Mironă Butoci, şi acelui 

Ţiganu l-amă vănduti dumisali badei lui loni Buhuşi 

Hatmanului, dreptu 50 lei. Apoi s'au fostu tănplati de ai -
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fostu îma Ursului Bătogă a dumisali cumnatului Ștefani 
Hăbăşesculu, a&a Ţigancă. Deci, vrăndu dumnialui să în- 
parță ficorii Ursului, eă m'amu rugati dumisali să nu-i 
inparţă, ce să-i dai altă Ţigancă cu copii de potriva Ţi- 
gancei Ursului. Şi eu m'ami rugati dumisali badei lui An- 
tiohie Logofătă, şi mi i-au dati o Ţigancă cu toţi copii 
ei, anume pe Marga Buligas[a], şi amu dat-o dumisale, 
deci, ca să-i fie dumisali dereaptă şarbă şi Țiganca, și toţi 
ficorii ei.“ 

43, 1717. ţ Bejanu Hudici Vorniculă de Poartă măr- 
turisăscu la dare sufletului meu, cătră diiată ce ami fă- 
cută ini viiaţă, soțu-meu, Paraschivii, să i să dia patru 
boi şi 2 vaci şi 20 stupi. Acmu încă îi mai dai doi copili 
de Țigani, fetele lui Strătuli, anume Nedealia şi Safta, 
să fie a Paraschivii; iară calţi (sic) Ţigani să fie toţi a 
fiiă-meu lui Antiohie. Şi atastă scrisoare amă facuti de- 
naintea protopopa Toaderii şi Ghiorghie Hermeziu ŞI al- 
tori oameni buni; şi pentru mai mare credinţa înpreună 
cu mine s'au iscălitu. U las, leat 7225 [1717], Ghenjarie] 4. 

Bejanu Hudici Vornică. 
Toader protopopă marturii. 
Gheorghie Hermeziu iscalu, marturi. 
44. laşi, 14 Iulie 7225 (1717). Ghedeoni arhiepiscopii 

i Mitropolită Sucavschii i Dumitru Macrii Velu Banii fa- 
cemuă ştire cu acastă scrisoare a noastră pentru multă 
pără c-ai avută Antohie ficorulă lui. Bejanu Hudici Vor- 
nicului şi cu maştihă-sa Paraschiva, trăindu Paraschiva 
optusprădzeaci ai cu Bejani Vorniculi, şi au făcutu Be- 
jani Vorniculă pără la trei diiaţi fiiu-săă lui Antiohie. 
Însă a treia diiată au fostu făcutu Vorniculă diiată fămeai 
sale Paraschivei, rămăindu lucrul aproapi să-şi dia su- 
fletuli săi de pe iastă lune. Deci acmu, jeluindă Antohie 
Mării Sali lui Vodă că avea strămbătate despre maştihă- 
sa, i-au orănduită Mărie Sa Vodă iarăşi să-i gudecămă şi, 
pecumi omu afla dreptu, să-i aședzăm. Şi aşia li-amu luati 
sama, și i-amii gudecatu, şi amă socotită Şi noi pe diiata 

„care au tostu făcutu Bejană Vorniculu rămăindă lucrul
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să-şi dia sufletuli de pe iastă lum=: să aibă a-i da An- 

tiohie patru boi şi doao vaci şi doaodzăci de matcia cu 

roi lori şi doao copile de Țiganii, anume Nedialea şi Safta, 

feateli Stratului Țigană. ŞI, macari că înu diiata lui 

Antiohie ca d'intăi nu scrii de copilelea ciali de Ţiganu 

să i să dia, iară acmu noi ami socotită si le dia Anto- 

hie: una, că-su scrise şi în diiata Paraschivei, a doaoa 

ami socotitii că i să cade, că-să cumpăraţi Țigani depre- 

ună cu fămeaia lui, Paraschiva. Aşia ami &udecati și 

li-amiă alesă, și pentru creadinţa ni-amil iscălită, să să 

ştie. Ghedeonă Mitropolită Moldovlahiii. Dumitru Macri 

Veli Banu. U Iasi, l[ea]ti 7255 [1717], Lul. 14. 

45. Iaşi, 1-iii Decembre 7226(1717), am An rprare rena- 

cerea. Mihai Răcoviţă, pentru „dumnealui Ilie de V isterie“, 

cu privire laȚigani dela „Gavrili fioruli lui Mironă Stărcii“, 

care fusese „datori lui Silimană Turcului cu 40 de veadre 

de mieria, şi, neavăndu de unde dă mierea, s'au rugati lui 

[lie de Visterie, şi ai dati pentru dănsuli 50 de lei, căte 

5: orţi pe vadră, şi l-ai plătită de Turcu; iară elă i-ai 

dati pentru acei 50 de lei pe Şiefani Grosulu Țiganuliă, 

ficorulă Anghelinii, nepotă lui Vasilie Năbreagăi, şi cu 

trei copii ai lui —, fără alți trei copii ce au mai avulii, 

carii s'au vinită în parte Ţigancii. Acestă Țiganu i l-au 

văndutii dreptu acei 50 de lei: fiindu-i nepotă Ilie nau 

putută încăpe alții să-lu cumpere.“ 

46. 27 Iulie 7227 (1719). Mihai Răcoviţă. Carte pentru 

ca un boier să poat! „a să apăra“ de spre altul care-i 

cerea nişte Țigani. „Iară, pentru cibotele oamenilor celorii 

domneşti, să aibă a le da Gheorghiţă Perjulu, pentru că 

au triimisă fără de ispravă.“ 

47. laşi, 30 Iulie 7227 (1719). „Gavril Leaca, Postlel- 

nic)“, pentru Ţigani. „Deci atastă fată de Ţiganu, mârgăndu 

după uni Țigani a nepotului Ilie, n'amiă pututi să o ţină 

la casa mia, cia amă văndut-o dumisali, drepti şiasăspră- 

dzeci lei, bani buni.“ Marturi: „Ursachi. .., Loaderi Başotă 

bivă Velu Şet|rariă], Stroici Spăt[ariii], Ursulă oti Vist[ierie| 

Vasile Stărce“.
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48. C. 1720. Listă de Țigani: Porhira. 
„Acestu Țigană îmi este de cumpărătură de la unchiul 

meu Gavrilă Leca Post[elnic], și amă înţelesi că să află acolo, 
în Țara Munteniască, la mănăstire la Ungureu pe Buzău, Şi, 
mergăndi Sanduli Buhuși pentru Țiganii săi inu Ţara Mun- 
teniască, aşe ami înțelesi ca să-lii fie văndută Sanduli Bu- 
hușă pe acestu 'Țiganu, pe Vasfi)lii, cu Țiganca şi cu toţi 
copi[i] loră.egumănului de la Ungureu. Ce să cauţi, Vasfillii, 
fătulă mei, să afli, și, dacă a fi așe, să-i tragi la &udecată, 
şi să ei pe Ţigani, că-su drepți ală (sic) noştrii. 

Alţi Ţigani, tijă de pe unchiu-meă Gavril Leca, ce 
e-mă obliciti iaru înă Țara-Romăniască, în Gherghiţ[a], 
la Preda Căpitanulă..., să-i ei de grumadzi, că-să drepţi 
alu (sic) noştrii. 

Os[e]bită să grăești cu Ilie Conţăsculă Căpţi]tfanu) pentru 
2 pogoane de vie, locă stărpi, care lăngă viile noastre 
în Părieţi, carele să ştie că nici să cunoscă ca să fie fostu 
vie sai vr'o viţă sau butucă: nu-i nemică, fără de cătu 
numai pămăntulu este stărpu, şi pe aicia așe să vinde 
pogonulu de loculi stărpu, căte 3 lei. Dart să-i dzăci 
dum. să-şi aducă aminte, la Domnia lui Mihai- Vodă, căndu 
îlă închisiase la temniţă, si apoi mulţi boerenaşi l-ami 
luatu în chizeșie, ȘI cu o somă de bani: de a fugi, să 
dămă noi banii; şi dum[neata] ştie bine cumuă au făcută, 
şi noi amă dată banii; și pe mine încă miau agunsu 25 
lei, și e'mi dată. Acmu nu mai dzicu alti nimici: să-mi 
de aceste 2 pogoani de locă stărpu, fiindi lă|n]gă a noastră 
vii, şi oi lăsa și eu acei bani; dară, de n'a vre, să-mi faci 
stiri. Şi, pentru acestu copilu, să-l cauţi și să-l milueşti, 

„că-i copilu bună; după cumi me“ scrisii, să-ți trimită 
şi ni.te iconiţe, le-mu triimisă: ți lei grij[i] cumu ţa 
plăce.* | 

49. Iaşi, 12 Novembre 7229 (1720). Mihai Răcoviţă Voe- 
vod dă voie lui Ilie Catargiulă Velă Logofăt a-și căuta 
(cerca) oriunde pe Țiganul Costantin şi alţii, „care aceşti 
Țigani s'au fostă luată de la Perjulă cu gudecată, şi sânti
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înpărţitori cu Gavrilă Leca“, „ori în Țigani gospod, ori 

poereşti, ori călugărești“. Pecete mică cu chinovar. 

50. laşi, 27 lanuar 7230 (1722). Mihai Racoviţă- Vodă 

catre lonă Sturdzea 'Velu Vornicii şi Sanduli Sturdzea 

Velă Banu; pentru jalba lui Gavrilu Leca bivă Postelnicu, 

în piră cu „gineri-săi Gligori Moţocă şi Ursachi sină Da- 

videlii“, cu privire la nişte Ţigani, dintre cari unii „Sint 

inprăştieţi pini țară“. „Aşijderile sarii jelui Leca cumi, 

slujindu elă înu “Ţara Leşască cu Davidelu, au fosti luatu 

de la Davidelu nişte borfe, si i-ai fostii făcută zapisu de 

70 lei. Şi dedea Leca samă cumi cai plătitii acei bani, 

au dati doi boi şi ună cală în vremili nepăcii, căndu era 

Davidelii în Ţara Leşască, şi, viindu Dayjdeli cu solie la 

Domniia lui Antiohu aicia înu ţară, sau socotită pentru 

ata datorie denainte Logofătului Pleşcăi, şi-au făcută şi 

răvaşii Davidelu, cu iscălitura lui şi cu slova Pleşcăi, cumu 

s'au plătit Leca, nefiindu zapisulu faţă să i să dea. Şi 

mai scrie într” acelă răvaşi şi pentru patru cferturi €-au 

slujitii Leca, scrie la Vaslille Chemitii, să-i de acei bani, 

carii facu căţiva bani. Şi, apucăndu Leca aicia pe Vasili 

Chemită cu răvaşulu lui Davidelă, aă dati sam[ă] acelu 

Vasfille cumi ai luată Davidelu acei bani de la dănsuli, 

şi 'ncă şi dintr alte cferturi dzisle] cumi i-aă măncati 

Davidelu banii. Aşijderia mai jelui Leca şi pentru o-moşie 

ce ai de pe maică-sa acolia la Sireti şi alte moşii ce 

ai de pe măsa şi de pe tată-săă pe aiure, neînpărțite, cumu 

îi facu aceşte mare supărare Lecăi, şi găltavă, şi cuvinte 

proaste.“ Să-i așeze, „să-şi margă cine la moşie“. Pecete 

mare. „Beanun Bcaapn Suna.“ | 

Pentru pretendentul Davidel, v. Doe. Bistriţei, tabla. 

51. 15 April 7230 (1722). Împărțire de Țigani între „Ga- 

vrilu Leca Postelnic, Gligori Moţoc, Ursache sin Davidel... 

Sintu de pe maică nostră, Cărstana, fata Stolnicului Bu- 

umili: în viiaţa dumisale ni-ai datu căte doi sălașe pe 

frate, anume Toderi şi Vasile snuve lui Pavăli Ţiganului 

mi i-au datu mie, lui Gavril Postelnicu sinii Lecăi, iară 

sorori-me Saftei i-au dati pe Vasile Parne şi pe Neculai,
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fratele lui Vasile, fiiulă Radului Țiganului, iară frăţene- 
miau lui Păună i-ai dati pe Gligori Țiganulă şi pe o 
soră a lui Gligori, anume Calie, iară fezori Radului Ţi- 
ganului... Nepoţiloră mei, fezorii sorori-mia Safti.: „A- 
cestu Țiganu este al miau, Gavrilă Lecăi, cari l-amu scosi 
dinu temniţă; i-amu dati pentru dăns[ulu) 16 lei lui To- 
deră Stolnicului, pentru ună cală ce i-au prăpădită Ţiga- 
nulu acesta.“ S'a făcut deci „aședzătură“ înnaintea „du- 
misale Sandului Sturdzii V[elji Bană“. Iscălesc „Sturdzea 
Velă Banu, Alixandru Sturdzea“. 

52. laşi, 15 Mai 7230 (1722). „Neculai Başotă bivă 
Velă Vistierjiu]“, dă zapis „nepiot]u-mieă, lui Vasiliia, fiiulu 
ginere-mieă lui Ilie de Vist[ieric] şi fiică-me Tefani (sic)“, 
pentru „doi fiori de Țiganu, care mi-sii depe muşo-mieu 
Pătrașcu Başotă Velu Logofătii“. Un alt igan: Solce. „Care 
săntă fiori lui Toaderui Băi, cari au fustă tatulă lori 
dreptu vecini dină Şuldăneşti. .. Aceşti ei de a me voe 
i-amă dăroită nep[ot]u-miei lui Vaslilliia care mai susă 
să pomeneștea, să-i fie dreptu vecin[i] ini veci, ŞI să nu 
aibă a dzăci nim[e] nimeni (sic) dinu fii miei, sai oricine: 
că lasă blăstămu acelui ce ari amesteca ceva, să fie 
neiartată de Dumnulu Dumn[eldzăi și de Maica Precista 
şi de tusit (sic) sfinţii, şi să aibă parte cu Iuda ȘI cu Are; 
ce să aibă a-i stăpăni cătă i-a lungi Dumn[ejdzăii viiaţa, 
şi pe urmă odrasla c-ari eşi dinti neplojtu-mieu Vasi]lie.“ 
„ Vasilie Uricară mart., az Pătraşco Başotă, Costantinit 
Zbier[ea] bivă Velu Şet|rariu] iscalu, azi Toderu Başotă 
Post[elnicii] (?) scală, Gligor[e] Purece biviă Clucferii] iscaliă ; 
m'amă tămplatiă; ază Toderă Stărea iscală, m'amă tăm- 
plată; Ursulă otă Vist[ierie],m'ami tămplată ; monahi Ghe-- 
nadie, az erei popa Toaderiă, m'amuă timplată wr poxae- 
crBS Eur, să să știe,“ 

53. 15 Maiii 7230 (1722), „Safta, fata lui Ghiorghie Hăj- 
dăă c-ai fostu Armaţi-Mari ş'[a] Anghiluşii c-ai fostu 
fata lui Mironă Stărcii Cluceriului“, dă zapis „badi lui Ilie 
Loglolfătului de Visterie“, pentru vinzare de „șărba Ți- 
ganu, Gligorii Cobzari“, şi „o copilă a lui“, dea iai
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noastră Anghelușe, fata lui Mironu Stărcii șa Rocsandii, 
dinpărțală cu unchii noştri, şi cu mătuşă noastră, ficorii 
lui Mironu Stărcii șia Rocsandii, anume Gavrilaşi, Tode- 

raşco şi Marie Ciogfolloae. Vinde, „fiindu-mi mie nevoe“ 
Preţul: 25. „lei bit“. (bătuţi). „Pentru căci, fiindă dumn[eaj- 
lui noaă niamii, n'au pututi să încapă alţii să cumpere, 

fără numai dumn[ea]lui.* Marturi : „dumn[ea]lui V isterniculu 
Başotă şi dumn[eallui Postelniculă Gavrilaşi Leca și 
dumn[ea]lui Sandulu Manele (sic) şi alţi fecori de boeri 
şi oameni buni“. Ea pune degetul, ca și „Angheluşi, fata 
Marii Cioglolloae“. Iscăleşte și Toderi Stărce, „şamă 
scrisă şi zapisulu, cu dzisa nepotă-me“. 

54. 21 Septembre 7231 (1722). Mihai Racoviţă Voevod 

îngăduie lui Gavril Leca Postelnic a-şi căuta Țiganii ce 

are „de pe maică-sn, Cărstăna, fata lui Buciumu Stolni- 

culu“. 

53. laşi, 20 Mai 7231 (1723). „Marie, gupăniasa San- 

dului Mani neguţitoriului, înpreună cu fiiceli meli Safta şi 

inca“, vind lui „llii de Visterii“ un Ţigan, „anume 

Andrii Tărcană, ficorulu Lozanii Ţigancii, care acestu 

Țigani l-ai cumpărati soţu-mieii Sandului Mane de la 

Alexandra fata lui Toderă Prăjăsculu. &upăniasa lui Du- 

mitraşco Drăguşăsculu &-au fostu Comisii, şi dinpreună 

cu ficorii săi lonu :i Ilie“, cu 40 „de lei, bani vechi... 

Iară femeia lui esti Moldovancă.. . Însă Țiganulă nu l-ami 

dati faţă, ce aşe mi-au fostu tocmala cu dumn[ea]lui, să 

şi-l caute, şi, ce arii cheltui pără l-arii găsi, dă spre dum- 

n[eajlui să fie cheltuiala. Iară, de sari scula ciniva cu 

vr'o găltavă asupra acestui Ţigani, ca să avemi noi: 

a da samă, căci noă ne este driaptă cumpărătură“. Să-l 

caute cumpărătorii. 

Pecetea Mariei, copiată după a Domnilor munteni, cu cT. 

mn. ŞI 1716. 

Iscalese: „Ștefanui Miha, Monahii Necodimii Başotă, 

Gligori Pureci Clugeri, Costandini Zbierle] bivă Velă 

Şet]rară] ..., Leca... ., Stărce, şi amă scrisă şi zapisulu 

cu dzisa dumisali Marii“. Pe altă formă iscălesc: „Ghior-
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Shiţă Mani bivu Post[elnici]; Gligorii egumeniă oti Răşca, " Ursulu ot Vist|ierie]“. 
56. laşi, 15 Mart 7232 (1724). „Alexandra, fata lui Ilie Pleşcăi, gupăniasa răposatului lonaşco c-ai fostu Stolnici, dinpreună cu fii mei Ilie Şi fiică-me Iliana“, daă zapis „lui Ilii de Visterie“, pentru vinzare de Țigancă. „»Dinpăr- țală cu Toderașco Stărce, fiorult lui Mironi Stărce... Deci eu amii vândută numai Sumătate de Țigancă, cu parte 'ei c-aru fi avându dinu copiii, dreptu cinsprădzeci lei, bani vechi. Deci ei, de spre parte nostră, pre cine amă avuti rudă mai aprope ami întrebată, şi pe Toderaşco Stărce iarăşi ami întrebatu, ca să cumperi parte me, şi dumajeajlui n'a vrută; mie, fiindju]-mi nevoe, ami mărsu la dumn[ea]lui Ilie de Visterie, fiindă niamă lui Toderaşco Stărce, de l-am întrebatu. Dumn[eallui mi-au dzisă că, decătii alţii streini, mai bini dumn[ea]lui o cumpăra, şi mi-ai făcută deplină plată.“ Iscălesc: Leca și Zahariia Lepădată. 

57. Iaşi, 15 Iunie 7232 (1 724). „Costantin Zbierea Șetra- riulă şi Necudimă Başotă ce ami fostă Vist[ierii] şi Andrii Balşe Spatfariu] şi Gavrilaşu Leca Postelnicult“ da zapis Ti Ii€ da Vistțierie|, „precumu să-i dau ună copilă de Ţigani sau Ţigancă, ca de doisprădzăci ai, pentro socotiala ce ami avut la înpărțală de_pe Balşe Vorniculă, pentru Țigani lui ce-i sănti de pe Murgeşti. Cari, nefiendă Țigani faţă, fiendă la casa Lupului _Vornicului, şi vorovindu-ne noi cu toţi să trimitesăti ni g[ospoldi, să-i aducă aice ŞI să-i înpărțimă, și, mergăndu omulă celi dumnescu să-i adocă, no aii vrut ficori lui să-i... să-i de, Și, venindă copilulă cel dină casă fără Țigani, ai rămasu să dămt nui cibo- tele cupilului celui dină casă, Şi, n'avăndă nui de undea da cibutele, ni-amu socotită să dămi uni copili ori cu- pilă de Țigană pentru pricina cibotelură, iari, nefiindu acelu 
cupilu dină Țigani Bălşeştiloră, să fie de la nui ca să-li dămă, căci difinfeajlui au luată bani cu camătă de au dată la nevoe nostră.“ Iscălituri, 

58. „Izvodă de Țigani lui Ionasc alşe c-ai fostu Vor-
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nicii-Mare, căţi îni săntă de pe Murgești, şi săntit înpărți- 

tori cu fratele lui Balşe, cu Costantinu Zbiere, iară Ţi- 

ganca ai fosti a lui Bâlșe, Dect Sai socotiti să să în- 

partă pe fetori şi pe gineri, lui Balşe, ce li sai veniti 

parte lui Balşe;_iari parte Zbierii s'au Scosi deosăbi, 

care s'ati pusă mai gusi. U lasi, leat 7232 [1724], lu- 

[ie] 19. | 

lonti fiorulă lui Ghiorgiţosă săbieriulu, cu o cupilă...; 

Bălătanu şi uni cupili de a lui..., Şchiupa Lopolă snă 

Drăguţescului... A Spătăroe Dediului Spăt[ariu]. . . 

Necudimii Başotă. Costandin Zbiere bivă Velu Şe- 

t[rariu, Andrei Bașşotă.“ 

59. 20 Octombre 7233 (1724). „Zahariia Leplăldati, în- 

preună cu soțulu mei, cu Rucsanda, fata lui Gheorghii 

Hăjdău &-au fostu Armaşii-Mare şi Angheluşii &-ai fostu 

fată] lui Mironiă Stărcii“, dă zapis lui [ii de Visterii, pentru 

o vinzare de Țigancă, „de înpărțală cu dumnesi Alicsandra 

fata lui Ilii Pleşcăi, jupănesți] Lii Ionașcu Stolnică, şi cu 

fii dumisale, Ilii şi Iena... Parte dumisale, ace gumătate de 

Ţigancă.“ Vinde „parte nostră dintr” ace igancă, gumă- 

tate, şi cu parte ei din copii“, cu „doispreci lei, bani buni“, 

A mîndoi iscălesc. Pecete neînţeleasă, cu negru. „Necodimi 

Başotă.“ 

60. 3 Novembre 7233 (1724). Mihai Răcoviţă-Vodă. 

Pentru luarea unor Ţigani (și un „Ageri“). „Care şi 

giudzăi gospod i-ai. mărturisitii.“ 

61. 15 Novembre 7233 (1724). Mihai Răcoviţă-V odă, către 

„Nicodimii Başotă c-ai fosti Vist[ieriă]“, pentru „a căuta şi 

a cerca, şi, orici-a ari afla de a Marii, fetii Sandii, &-ai ţinut-o 

Mirulă sănă lui Andronică Vorniculi, ori bucate, ori Ţi- 

gani, ori mo ii, să aibă a-și plini, pentru uni Ţigană, Pen- 

teleiă, şi pentru doi copii, ce să viine înă parte lui. Pentru 

căci pe acesti Țigană l-ai fosti văndută Miruli sănă lui 

Andronică, cu soţu-săi, Marie, fata Saulei, părintelui Ne- 

codimi Başotă.“ Scrie „Neculai Axinte“. 

62. „Ţigancele dumisale, €-amu făcută schimbu în- 

napoi, şi pentru credinți ami şi iscălită, şi 'n tocmala



DOCUMENTE AMESTECATE - 319 

noastră sai tămplată şi alţi boiari, carii mai gosu s'au 
iscălită, ca să fie de credinţă. 

U lasă, leat 7233 (1725), Mai 5 dne. 
Nicolae] Cost[ină] vi[ori] Log[olfătă, Nicolae Şoldană 

Ştefaniă..., marturi.« 
63. Iaşi, 15 Maiu 7233 (1725). „Neculai Şoldanu Post[el- 

nici)“ arată „cumnatului Ilie de Visterie“ că i-a vindut Ţi- 
gani. „ari Țiganca Grosului, anume —, au fostu a dumisali 
Vărului Neculai Costăn vtori Logofăti, de pe Ciaureşti. .. 
Sora lui Caşichi, ce o ţine Ionosii Țiganulu... Vasţi)lie 
Țiganulă, fecorulu gudelui. .. Zapisulu de schimbari... 
Deci şi eu încăși, scoţindu-i la văndzari, iarăşi i-amu văn- 
dutu .. ., dreptă 27 lei polă bani vechi, căci, fiindu şi fraţii 
acestori Țigani totă la dumn[eallui ... Nicolae Costăn 
Veli [= vtori] Log[ojflă]tă m'ami tămplati ..., Vasile 
Stărce, Ursulu otu Vist[ierie].* 

64. Mihai Racoviţa Voevodă ... Scriemă Domnie 
Me la credintosi boeriulu nostru dumnealui lordachi 
Costachi Veli Cluceri. Facemă Ştire dumitali pentru 
Bălăciană Ţiganulu şi pentru ună copilă a lui Ionu Ţi- 
ganuli, nepoți lui Gheorghiţă săbieriulu, care, la înpăr- 
țala ce aţi avutu între dumneavostră, acesti Țigani şi cu 
acestui copilu sau veniti în parte dumisali lui Başotă Visterniculă, care vădzumă şi izvodă de înpărțală cu is- 
căliturile dumilorvostre, care eşti şi dumneata iscălită. Şi 
acești Ţigani care s'au veniti în parte lui Başotă, săntu la 
casa dumitali. Deci, viindu-ţi carte Domnii Meli, să cauţi 
să dai pe Bălăciiană Țiganulă cu femee lui » ȘI pe acel 
copilă a lui lonă, măcară că Ionă cu o copilă a lui s'aă 
vinitu în parte dumitali, iară copilulu s'au vinită în parte 
lui Başotă. Deci, pecumii îţi scriemă, să dai Ţâganii la măna 
cui ari veni de la Başotă Visterniculă, cu carte nostră, 
fără de nemici pricină. Căci aşe v'aţi aşedzatiă, că, puindă 
dumneata vr'o pricină, apoi ţa vini omu domneascu, Şi carte 
de la măna omului dumisali să nu es[ă]. Acasta scriemă. 

U lasă, letu 7233 [1725], Mai 23. 

Dumitraşco Velu Hat[mani].
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[Pecete mare.] 

[Pe dos:] 3 lei ami vândută pe Tudora. Țiganca, cu 

parte ei dinu fezori ; leat 7253 [1745], luni 3, lui Toderi Lo- 

g[ojfțăltu. | 
65. 6 Septembre 7234 (1725). „Iordachi Costachi Velă 

Ciuciaru, dă zapis „cumnatului Ilie de Visterie“, pentru 

o Ţigancă. 
"66. 1-iu Mart 7234 (1726). „Toderi Stărce şi Ilie snă 

lonaşco Mustiaţă Stolniculă“ vind lui Ilie de Visterie Ţi- 

gani (nume: Găli, Floca, Dumitrașcu Lăutariulă), „de în- 

părțală cu Stolnicasa lui lonaşco, îma lui Ilie snă Mus- 

tiaţă“. Un Țigan costă 20 de lei bătuţi. 

67. 5 August 7235 (1727). „Monahi Necudimu Başotă, 

t-ami fosti Visternicu-Mare“, dă zapis „ginerului miei lui 

Ilie Logofătă de Vist[ierie]“, pentru Ţiganii Țiculu, Andrei, 

Oasca, Vasilie, fiii Lupii. Îi dă lui Ilie „şi fiicii mele, Tu- 

fani“. Iscălesc şi: „Ursulă oti Vistlierie], Ştefanu Her- 

meziu, Toderă Vist[ieriu]“. 
68. „Ţigani de pe Paătraşco Başotă Veli Logfolfțăltă. L[ea]t 

7237 [1729], Octjomvrie]17.DumitruPepele..., Vicolă Giosia..., 

Liciuli..., totă fezorii lui Negrii Frănculu..., Luca Şimoni..., 

Vărvara şi Tita şi Vania..., Vişe Țiganca, Piruda Ţi- 

ganca..., Bandoră Ţiganiă. “ 

69. „Izvodă de Țiganii mei, carili sănti toţi scriși anume. 

Lfeajtă 7238 [1730], Ghenlarie] 7. Iacobu..., Chiriiaci. .. 

Fămeia lui, Moldovancă; 2. copilu Iftimie. .. Nene Başotă 

Vistlieriulă]... Maică-me de vitregu mei Bejanu Hudici 

Vornicu.“ 

70. Iaşi, 19 April 7238 (1730). „Ilie bivă Loglolilăltu otiu 

Vistlierie]“ dăzapis „Sfinţii Sale părintelui Varlamu egume- 

nulă de Rășca și a totii săboruli de la sflănta mănăstire“, 

pentru Ţiganul săă „Gligori Cobzari, ficorulă Saftii Ţi- 

gancii, nepotii de fata Anghelinii” câre a luat pe o Țigancă 

a mănăstirii, „nevrîndă să să desparţă“. Ri ca are „uni 

Tigani holtei“, născut dintr'unul al „Liacăi Post.“ şi alta 

a mânăstirii („fata s'au viniti în partea Leacăi, iaru fătuli 

în partea m[ă)n[ăjstirii“). Ilie dă Riîşcei pe Gligori, „de
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urici în veciă“, iară Rișca pe Constantin, „fiindă ŞI răz- leţi, şi fiindă şi soru-sa la mine&, „ȘI, căndi s'au făcuti acestu zapisi, sau tămplată boiari Şi alţi oameni de Curte.* 71. laşi, 19 April 7238 (1730). „Ermonahi Varlamă, egu- mănuli de la sv[ăjnta m[ă)n[ăjstire Rișcăi, înpreună cu totu săborulă nostru, „dumisali Logofătului Ilie otă Vis- tlierie], pentru un „Țiganu holtei“. Iscălesc încă doi că- lugări şi „Loaderă Başotă biv Șet[rarii]“. 
72. „Otă Răşca“, 25 Maiu 7238 (1730). „Monahi Nico- dimă Bașotă &-amiu tostu Visternică-Mare“, „pentro soco- tială camu făcotă pentru vecini de Șuldăneşti, pe carți] i-ami făcută parte ginere-meii, lui Ghiorghiţă] Mana Pos- telnicului, şi fiică-me, Catrini« (ŞI un Simionă Bucăta- riulu, Costantiniă Corălariulă, Ursulă Văcariulă, Ştetani Olariulu)... Pentru că-să omeni vecini, aă rămasă la Șuldăneşti, să nu să mai ameestici nime, să rămăe fiiu- miei, lui Toderaşcu, afară dintr aceşti omeni şi de alţi cari amu făcută parte ginere-mieă, lui llie de Visterie, şi fiică-me, Tofani.« 

73. lo Grigorie Ghica-Voevod... dat-amă carte Domnii Meale boiariului.. - Şipe cine ară trimite, să fie volnică cu cartea Domnii Meale a căuta Şi a cerca pre ai săi drepți robi Țigani, ce dzisă că are de moşie şi de cum- “părătură p&drese=unde i-ar afla, ori în Țigani domneşti, ori boiareşti, ori călugărești, să aibă a-i lua, cu totă c-ar ave ei, să-i ducă ia casa sa, şi nime să nu ştia în po- triva cărţii gospodiă. Iară cine arii ave mai multu a răs- punde, să vie faţă. L(eajt 7239 [1731], Martie 14. 
74. Adecă ei, Marita, călugăriţa, care amu fostă giu- Pănias(a] lui Dumitrașco. Ursachi ce au fostă Stolnică- Mare, înpreună cu ginere-meu, Toaderă Carpu Sulgeriulă, carele ai ţinută pe nepoată-me, fata lui Ghiorghiţă ce au fosti Spătarii-Mare, facemă Ştire cu atastă scrisoare 

a noastră, să să ştie că, tămplăndu-să de ai botedzat soru- me Catrina Spătăroe, giupăniasa lui Gheorghiţă Spăt(ariu|, soacra lui Carpu Sulg[eriă], pe o cucoană a răpăusatului San- dul Crupenschii Med[elniceriu], anume Catrina, aă dată soru- 

11992. Vol. XVI. , 21
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me danie aceii cucoane unulŢigani, anume Vasili Prună, 

şi i-au făcutu şi zapisă, şi acmu îmi spusă dumnealui 

Lupuli Crupenschii Comisuli, fratele aceii cucoane, cumi 

că acelă zapisu, de la soru-me, s'au răsăriti, Deci ei, 

ştiindă poveste pentru acelă Țigani, căci Ţiganulu acela 

iaste de pe părinţii noştri, ei mărturisescu cu sufletuliă 

mei cumi că iaste datii danie de soru-me Spătaroe aceii 

cucoane ce-ai botedzat-o, şi pentru credinţa amă şi iscă- 

lită ei cu măna me. Şi cu acastă scrisoare a noastră să 

aibă a-lă stăpăni pecumă l-ai dată, căci că Şi cu voe 

noastră iaste atastă danie. 
U lasă, vleti 7240 [1732], Iuli 22. 

Marfa Ursăchioe. Carpi Sulgeriu. 

15. laşi, 27 Iulie 7241 (1733). Carte de judecată a lui 

Constantin Nicolae-Vodă, „pentru Ilie bivi Logofăti de 

Visterie“ care s'a pirit cu „Costache Purice Velu Căpli- 

tanu]“, pentru Ţiganul Vasilie, „feoru Cobuzariului“. Tatăl 

lui Costache era Gligoraşu Clucerul. „ȘI, fiindă uni Ţiganu 

fugari peste doi, trii săptămăni, l-aru fi plătitu Ilie şi de 

țigănăritu, şi apoi ai fugitu Țiganuli, iară, mai pe urmă, 

peste cățiva ani, viindu Ioni Purice Postlelnicu] din Țara- 

Romăniască, unchiulu lui Costachii Veli Căplitani), fratele 

tatăne-săti, şi aflăndu pe acelu Țigani, l-au vândutu răpoo- 

satului Ilie Catargiu c-aii fostu Logofăti-Mare, şi Ilie ni- 

mică n'ară fi știutii. Acmu, aflăndu Ilie pe Țigani la Lo- 

gofătiasa Catargioae, şi trăgăndi să-lu ia, fiindu a lui de 

cumpărătură . . ., şi Ilie apucăndu pe Costachi . . ., şi cerăndu 

ca să-i de Țiganuli şi acei dzăce lei, datorie tatăne-său 

cu zapisi..., i-amă orănduiti cu gudecata la... dum- 

nfeajlui Costandini Rusătu Hatmţanju. .. Şi, dzicăndu 

Costachi Purece Velă Căplitani] cumi că eli au fostu de 

copil micu dusă în Țara-Romăniască, de au slujitu ră- 

poosatului părintelui nostru, Mării Sale lui Neculai- Vodă. 

şi acolo au crescutii, şi de acastă poveste elă nu ştie ni- 

mică, a tatăne-său au-fostu drepti acelu Ţiganu, au a 

unchiu-săă, au de înpărțală; murindu tată-săii și unchiu- 

săi, nu ştie a răspunde nimici; numai, trăindu mătuşi-sa,



DOCUMENTE AMESTECATE ” 323 

pe care au ţinut-o unchii-său Ion Purice, şau pus dzile 
astădzi, luli 27, pănă la Săntă-Mărie Mică, să cheme Cos- 
tachi pe mătuși-sa faţă, să o întrebe ... şi să-și caute şi 
în scrisori. 
76. Io Costandinui Necolae Vo[evo]da... Dat-amu carte 
Domnii Miali boiarilor .. ., şi, pri cine voii trimete, să fie 
volnici cu carte Domnii Miali a căuta în țara Domnii 
Meali pre ali săi drepți, şerbi [igani, ce dziseră că au 
de pe Pătrașco Başotă . 7, pre zapisu şi pre ispisoci ce 
au pre acei Ţigani: anume pre izvodui ce vori arăta ; deci, 
oriunde ari găsi de acei Țigani, şi dini săminţie lori, 
ori în ţiganii domnești, ori boireşti, sai călugărești, sau 
prin tărguri, sai slOBOAZiI să aibă ar lua cu t6tă &-ari 
ave, şi să-i ducă Tă câs[a]l& ioriu. lară, de ari ave cineva 
a răspunde, să vie să ste de faţă la Divani. Așijderili şi 
pentru 2 fete de Ţigani.. ., iarăşi undi ler găsi, să aibă 
a le lua, şi nime să nu cutedză a sta înpotriva cărții 
Domnii Miale. Iară, de i-ară ave ceva a respunde, să vie 
faţă. U lasă, 7242 [1734], luni 1. 

Proc. 3t. Logţojflăta. 
17. 17 Octombre 7243 (1734). „Nico Grea călugăruli și 

cu ficorii mei, Proca şi Vasile şi Marta“, dai zapis lui 
Toaderi Jora, pentru vinzare de vie, „şi o hirtă de locă 
stărpu dinu dialu de vie sa fie dumisale de căsoe şi de 
ogradă“. Marturi: „&upănuli Costachi bivu Velă Spat[ariu] 
şi dumnealui Costantină Păladi Cupară și dumnealui] Ghior-. 
ghiță Logofătu oti Visterii“. 

78. 1736. Izvodă de Țigani de pe Pătrașcu Başotă Velu 
Logjo]flă]t carii să află prină Ţiganii boereşti și pe la mă- 
năstiri şi pe aiurile, să să ştie ; leat 7244 [1 736], Aplrilie], pre- 
cumiă arată și dresili de aceşti Țigani. Gligori fecoru Petrii 
și Părascăi... Sau aflati la Gheorghii Hănculă, văndută 
de Velişcu Panaitachi.... Tudosca. .., care este după un i- 
gani anume Colibari, a Visternicesii lui [lie Cantacozoni, 
la Şerbeşti... Aă ţinut-o unu Țigană muntenescu, Sava 
lautari... Acesti Savă ţine o Țigancă a Botianului . 
Costantini Cucoranulu Pit[ariu), Titiiana..., nepoată de soră!
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lui Gavrilă Cucoşi, care este la Cetăţue ... Griaca Calie.. ., 
Costachi este chiminge „ Zloțari... Postolachi fitoră 
lui Dodăă, ce iaste la Star gineani, iari Safta eşte la Bă- 

“cani, vădui, în curte slujeşte, şi are uni ficorui cizmari 

în Eşi. Păşcălina, sora lui Cucoșii, au văndut-o Pătraşco 
Stolneculă Bănariului, cu doi feţi şi o fată, şi, fiindă băr- 
batulă Țigancii a lui lordachie Vorneculiă, ai întorsi banii 
bănarliujlui Iordachie Volrjnlilculă, şi sintu ficori faţă la 
Roznovi, însuraţi, anume Coca şi Puleni și Marie ce o 
ține fitorulă lui Calotoni, cu fitori. Fiorii lui Vasilie Ba- 
lig|ă] te-amă scrisu la trătajă. Apostolu și Ilinca, fezorii 
lui Ştefană Ursariulu, fratele lui Gavrilă Cucoşă. Va- 

s[ijlii şi Tănasle], fecori lui Andrei Cibotari, tijii frate lui 
Gavrilă Cucoşi, 

Ilie Velu Pitari. 

Toaderi Bașotă Post[elnic]. 

Ionu Naculă Țig[ană], c-ai ţinută pe Durca Țiganca. . ., 
și Ionă Naculu iaste frate lui Mătii Jitariulă. 

Dodaniu şi Agapie ... oana, fata lui Mătei Jitariulu: iaste 
la mănăstire lui Cărligu. 

Vasilica, fata lui Mătei Jitariulu, iaste după uni Ţiganu 

anume Orheianuli, a Haimanului Rusătă. 

. Danculu Țig[anulu] g[olslpo]d, în Orheiii, şi c'unu te- 
tori a lui, anume Ştefanu Țig|anuli] de feri. 

Eşanca, fata lui Mătei Jitariului, &-au ţinut-o Mărza Ţi- 

g[anul], cibotară a Vor[nicului] Lupulă, şi cu fecorii loră, 

Ştefanu i Romană, la Orhei tărgu, ce i-au scosă Coca 

Ţig[anulu), Masini Brumară cel mar[e], moşi Cocăi, şi 
Coca feoră lui Costin Liahulă, şi Costină au ţinutu pe 
Păscălina, sor[a] lui Gavrilă Cucoşă. 

Pulanu, frate Cocăi. 
Vasli]lie fesoră lui Andrei zude, frate lui Cucoşu, şi 

frate şi lui Ştefani Ursariulu. | 
79. Catastivi de Tigani mei, carii santu faţă, pre- 

cumă arată anume mai $osă şi precumiă arată şi zapislejle; 
leat 7244 [1736], luli 25.
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Apostolu Mavrichi ... Oprina, fata Langăi şi cu copii 
lui, anume Sofrine . . . Ion Bărsană, fecoră lui Bascaliă..., 
Toderă Chirtifă.. .., Ursulă Bărcă ... Dămiiană... -„ Axinia 
Țiganca, fata lui Botocdană Țiganulu..., Ionă Ciocărlani..., Andrei Tărcanuă..., Ştefană celă șchiopu, fecorulă lui Banduru şi înma (-pnama) lor Acsana. . -» Dumitraşco acul... 

Vecinii moldoveni ce avemă, precumu arată anume. 
Vecinii ot Călinești, ce mi-ati veniti la înpărţală cu verii mei Păuneştii, Onofrii sin Bianco, cu fetorii lui, anume —, lonu brati Onofrei Bianco ++; Dumitru sin Ionă Gumu, au fostă duvalmu la mine vecină, dină Costăna.. Vecinii dini Dolniciani, carii sintu faţă, şi dinu Şoldă- neşti, ce n[e] săntu daţi de dum|nealui] socrulu mei Ba- șotă bivu Velă Vist[ieriu]... Ștefanu Dolnicanuli, cu 3 fe- 

torii lui, anume Toderi ȘI —. [se înseamnă printre rîn- duri cei morţi] [la toţi, se adauge: Dolnicanuliă], Lupului fetoră Cornii..., Gligorie fecoră lui Costăni... Acesta iaste frate de pe tată cu Gligorii și cu Chiriiacă, făcută cu altă fămeia... Costantină fetori lui Andrieşi Maga, vecină dinii Şoldăneşti, cu copi lui, Leontii..., Niculai fecoru lui 'Toderu a lui Vasfillii Abăi, care-i făcutu cu Ilinca fata Magăi, cu copii lui, otu Șoldănești; Iacobu, frate lui Lupașco, fecoru lui Simion Căzaculu, cu fecorii lui, anume —, oti Şoldăneşti; Donici, de Niamuluă lui Ră- voeşi, cu fecorii lui, tiju otu Șoldănești; Ghiorghiţă To- hilu ..., Vasilii Andonii (de altă mină: daţi Manii]. 
80. 2 Iulie 7245 (1737). Scrisoare particulară pentru 

Țigani. „Că Țiganca lui Ursache este călugărască... Ţi- 
ganca domnască. .. Să fie tineri şi omeni făcuti.,., Ur- 
sache debe merge de bătrănu.« 

8]. Antonie arhiepiscopi Și Mitropolit Sucavschii, pre- 
cumi să să ştie pentru nişte Țigani ce amă avutu d'in- 
părțală cu dumnaiui Ilie bivu Velu Pit[ariă], anume Iorga 
Țiganulă sănu lui Dănăilă, care Iorga este a Pit[ariului] Ilie, 
iară Țiganca lui, Floare, este a noastră, a mănăstirii Putnii ; 
deci ni-amu învoită cu dumnalui Pitariulă Ilie, și ni-amu 
înpărţită ficorii acestoră Țigani precumii arată anume mai
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zosi, şi pre înpărţaia ce ami făcuti, să aibă dumn[ea]lui 

a-și face şi ispisocă domnescu, niciodată să nu să mai 

schimbe, ce în veci să stăpăniască. Însă şi acasta să să 

stie că aceşti Ţigani s'aii tămplatu de ai ja]prinsu o arie 

cu păne și au făcutu multă pagubă Pitariului Ilie, şi dum- 

nalui, pentru voia noastră, au iartati ace pagubă, şi noi 

încă, mai vinindu-să giumătate de Țagancă dină Paras- 

cava, şi giumătate de copilu, care să fate] unii sufleti, 

l-ami lăsată şi noi în parte dumli]sale Pitariului Ilie. 

Leat 7245 [1737], luljie] 3. 

Parte dumlijsale Pitariului Ilie. 

Chiriiacă, cu copii lui. | 

Paraschiva, sora lui Chiriiaci, cu parte iai deni copii- 

Parte Sviţii Sale părintelui Ursul, cu doi copii, Vasfi]lie 

şi Ionă, carți] aceşti doi copii sănti făcuţi cu o Ţigancă 

a Pitariului Ilie. 
[Iscăleşte:] Antonie Mitropolit Sucavschii. 

Sturdzea V[e]l Loglojtlă]tu. 

Iordachi Cantac[ulz[ino] Vorlnici]. 

82. 28 Iulie 7245 (1737). Grigorie Ghica-Vodă către 

[lie bivu Velu Pitaru pentru Țiganca Văzdoaga, „fiindu 

măritată (mama ei] după uni Ţiganii domnescu, de moșiia, 

care s'a trasi Domnii Sale lui Mihai- Vodă di pe moşulu 

Domnii Sale, Toma Vorneculă. .. Sau aflati vănduţi de 

Jordăchiuţă Păh[arniculu], fizorulă Tomii Vornecul... Ami 

poronciti şi vechililorii Domnii Sale lui Mihai- Vodă ca 

să-i de alţi Ţigani de niamulu acelora, în loculă cestori 

tau iaşitu răi.“ 
83. După 7246 (1737-8). Izvodi de Țigani carii ai fostu în- 

părţitori cu Mărie Sa Mihaiu-V odă, de pe Toma Vorniculă 

Cantacuzino]: Melinte,Dafina, fată mare, ceiaste laȚarigradi, 

la Mihaiă- Vodă. Aniţa, ce i-au zisă iari Dafina, pe nume cei- 

lalte; iarii este măritată după uni Țigani, anume otii Fe- 

reşti... Vasilie Ciurcă Ţiglanulu]..., Isaci..., Ursulii Ţig|anulti] 

holt. [holteiti?], dinu cata lui Gorganii &udile..., Gavrilă Ţig|a- 

nul] herariu. 

84. Gălata, 28 Iunie 7247 (1739). Grigorie Ghica-Vodă
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lui Ilie bivii Veli Pitar, pentru ocină în „Galbini, de la 
Ținutulă Niamţului“, foastă „a lui Gligorie Purice Cluc[er|u, 
şi Gligorie Purice căndu au fostu aice în ţară i-ai fostu 
văndutu lui Ilie Pit[ar]u pe ună Țiganiu . .. la văletu 7230 
[1721-2]... Ducăndu-să și Purice în Țara-Romăniasci, ai ră- 
masu [lie Pit[ariulă] păgubași, şi, negăsăndu altă nemică pe 
urma lui Purice, fără acasti moșie, s'au fostii dată și alti 
carte a Domnii Mele, încă înu Domnie noastră d'intăii, ca 
să popriasci Ilie Pit[ar]u atasti moşie şi să o stăpăniasci. 
Iară carii dină niamuliu lui Purice, sai din fraţi, i-ară da 
Ţiganulu sau banii c-aă datu Ilie Pit[arţi pe acelă Țigani, 
să-şi iă moşie înnapoi la stăpănire loră, şi pănă acumu 
nici Ţiganulă, nici banii nu i-a mai datu nime. Pentru 
aceia iată acumi s'au pusi dzi, pănă la şase luni de vor 
da fraţii sau niamuli lui Purice banii, sai Ţiganu lui Ilie 
Pit[ar]u, să-şi iă moşie, iari, nedăndu pănă la dzi, să ră- 
măe moşie de istovu la stăpănire lui Ilie Pitaru.« 
Adaus autograf al lui „Velă L.og[ojflăltuc. 
85. Crucerii Mărdare, sănătate iţi pofiimiă. Alta, pentru 

niște Țigani cari s'au datu, ai dumisali Pitariului Ilii, dină 
Țiganii Mării Sale Mihai-Vodă, cari ştii poveste, ŞI, măr- 
gandu acol6, i-ai luată pe Țigani şi-au dusă la casa du- 
misali; dar ei acumiă sau sculată și ai fugiti iaru acolo 
înnapoi. Pentru care, viindu omulă dumisali acold, să-i 
dai pe măna omului, ca si-i aducă iarăşi la dumnalui; 
căci știi poveste cumii i-ai dată, că şi carte gospodu şi 
răvaşlulă] nostru este la dumnata. Ci dă Țiganii după cumă 
sai hotărăti atunci! Acasta, şi fii dum[neata) sănătos, 

Iunie 18 [c. 1740]. 
De bine voitori 

Iordachi Cantacuzino] Vor[nică]. 
86. Milostive şi luminate Doamne, să fii Măriia Ta sănă- 

tos. Jeluescu Mării Tale pentru răndulă unori Ţigani ce ai 
fostă avutii amestecați socru-mieu Başotă Vist[ieriulii] cu ră- 
păosatul Iordachi Toma [Cantacuzino] Păh[arniculu), că, 

: Atunci mazil.
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după ceai murit Păh[arniculu] Iordachi Toma, neavăndu 
fecori, şi fiindu-i Măriia Sa Mibai- Vodă niamii mai aproape!, 
au rămasu Măriia Sa moştenitoriă, şi acumi,.la a treia 

Domnie a Mării Sale, cerşindu socrulu mei parte denu 
Ţigani, ai stătută Măriia Sa la înpărțală, și neşte Țigani 
ce era de față la Olăneşti, i-au luată în parte Mării Sale. 
iară socru mieă i-au datu niste Ţigani carii nu era de 
față, anume unu Ştefan Ţiganulă şi o Ţigancă Văzduaga, 
precumui amiă şi carte Mării Sale; pre cari Țiganii, dacă 
i-am aflati acumu, să află vănduţi de răpăosatulu Toma, 
ŞI eu ami rămasu fără Ţigani; şi mie mi să pare că aşu 
avea cali să iau parte dinu Ţiganii ceşti ce sintu faţă, — 
că aceştie să tragă dinu Țiganii socru-meu. Ce mă rogi 

Mării Tale să mă orăndueşti la dumn[eallui Iordachi Velă 
Vornic] şi la altă boerii, la cine o fi mila Mării Tale, să 
le ia sama şi să-mi facă dreptate pecum a fi mila Marii 
Tale.  Robulu Mării Tale: Ilie bivă Velă Pit/ariăj. 

Dum[nata] Velui Logofătă şi dum[nata] Vor[nică]j lor- 
dachi, să luaţi sama şi să faceţi dreptate, de vreme că 

acei Tigani ce i s'au datu în parte sa, de Domniia Sa 
Mihai- Vodă, cu înpărţală, şau eşiti răi, să e dinu alți Ţi- 
gani din niamuli acelora, în loculi acelori răi. 

[La 18 Iulie 7247 (1739), poruncă ai se da „Lupului Bu- 
raga, Țiganulu Mării Sale Mihai-Vodă“. 

O scrisoare particulară vorbeşte de Țigani „cu meşte- 

șugă: unulă de heri, unulu cibotară“. 

87. Iaşi, 24 Octombre 7250 (1741). Mărturie pentru ju- 
decata lui „llie bivă Ve[lu] Pitaru cu Neculai Buciumi 

bivă Post[elnică]“, pentru un Ţigan. S'aă arătat acte. „Sai 
gudecatu să aştepte Buciumu Post[elnică] pănă va veni 
dumn[eallui Neculai Jora Med[elniceriu], fiindă la slujbă 
domniască.... Aşe s'au gudecati, şi s'aă pusi şi protocolă... 

lonă Neculcea bivi Vor[nici], Aristarhi Bani, Io[ană] 
vt[ori] Loglojf[ăltă. | Vo :] Aii trecuti la protocolă.“ 

88. Precumi sai înpărţitu ficorii lui Ştefani Grosuli 

1 Mihai Racoviţă era fiul unei fete a lui Toma Cantacuzino (Ge- 
nealogia Cantacuzinilor, p. 42 şi urm.).
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Țiganului, care i-ai făcută dinpreună cu Cărstăna Țigancă, 
ce i-amu înpărţitu cu dumn[eajlui 'Toaderu Păladi Velă 
Vist[ieru], findu Ştefani Grosulă Țiganulă alu mei, iară 
Cărstăna Țigancă fiindu a dumisale V elu Vistieriu], de 
pe Ciaureşti; leată 7250 [1741], Oct[omvrie] 25. 

89. laşi, 2 Februar 7250 [1742]. Învoială pentru Țigani, 
cu carte de blestem de la Mitropolit. „Sau ruptă. şi de 
acmu înnainte să nu mai fie niciodată. * 

90. laşi, 3 Octombre 7254 (1742). Carte de luat i- 
gani de la Costandinu Nicolae-Vodă. „ară care Țigani 
sori afla cu pricini, avăndă cineva a răspunde, să aibă 
a merge la gudecătoriulu de Ținutu, la care Ţinută să 
vorii tămpla, să le iă sam[a], ȘI, cumiă s'o căde cu drep- 
tate, să le hotărască pricina.“ 
- Procjit Velă. Pit[ariu]. 

[Pecete cu chinovar, avind armele amînduror ţerilor.] 
91. Izvodu de înpărțală ..., carele s'aă triimisă cu carte 

Mării Sale lui Vodă, pe unde sară afla, să-i iâ...; 7251 
[1742], Oc[tomvrie] 3. „Tigani ce să află la Ţara-Romă- 
niască, carii pe unde s'au răspunsu că Ssintu, S'aui scrisu carte Mării Sale lui Vodă la dum[nealui] Dumitrașco Suci 
Velă Agă, ispravniculă Țănutului Putnii, să să agungă cu duminealui]. ispravniculti marginii | lă)răi-Rom(ă]neştă, de 
la Focşeni, de ceia parte, pe unde sari găsi de aceşti Țigani, să de carte dumlisale], să aibă a-i lua. Apostoli 
Mavrichi, &udele.. . Safta Țiganca au fostu a dumisali Şăr- 
banu Botianulu Păh[arnici), de pe gupăniasa dumjisale]. şi, 
mergăndu după Țiganuli nostru, m'eu vândultii) și Țiganca 
mie, avăndu şi 4 fete şi uni ficori, carele S'aă răspunsu 
la mănăstire ia Ungureu, pe Budzeu... De pe unchiu-mieă 
Gavriliu Leca Post[elnici] ... Marco, Opre ... Carii aceşti 
Ţigani săntu la Gherghița, la casa Predii Caplitanulă], şi, 
aflăndu-să dentr'aceşti Țigani vru-ună, ori spune şi pe alţii, că-să multe sălaşe de Țigani duşi în Ţara-Romă- 
niască. Dină Țiganii de pe răpăusatulă dumnelui socrulă mei Neculai Başotă c-ai fostu Visternici-Mare ..., Şte- 
fană Ciuntu ..., Aniţa, torcătore la dum[nealui) Andreş



330 DOCUMENTE AMESTECATE 

Rusătu Velu Banu, văndută de Toderă Zosimi Postlel- 

nică), Timuşi, Grădina, Eladii Ţiglanulu] .. ., la dum[nealui] 

Vasli]lii Sturdzea Stolnici, Gligore Măţe, Climu brati 

Măţe, Pinţa soră lui Climă, Cozma, Dudana, Grunzuli, 

Toaderă Ursulenco, Mărdarie, Clemente; fegoruli Baju- 

lui, Olecsa Boborii, Luca, Ştefanu Horbacei (şi: Horbatei), 

Vasli]le Cutulii, Costănii.— Iscăleşte Ilie bivă Velă Pitlariu). 

92. Acestu izvodzăl de aceşti Ţigani ..., cari Țigani 

imi săntă de pe unchiul mei Gavrilu Leaca Post|elnicu], 

unde i-arii găsi, să aibă a lua şi să ni aducă la casa me, 

iară, de ară ave cineva a răspunde, să ne facă ştire; 

I[ea]t 7252 [1744], Ghenjarie| 23... Radulu ficori lui Ionii 

lucreadză la firu la Pătraşco Catargiulu..., loana Ți- 

ganca, muma fecoriloră, sora Aniţii torcătorii, fetele lui 

Horuşco ... Dumn(eata], nepoate Gligoriţă Hăjdăă, pof- 

tescă pe dumn[ealta să-ţi fie aminte pentru acești Ţigani, 

şi, ori la cine îi afla, şi neputăndu-i lua, poftescii să-mi 

faci ştire, şi cu ce pricină i-ar opri. 

A dumitale ca ună părinte , 

Ilie bivu Velu Pit[ariu). 

93. C. 1750. Listă de Ţigani „ce sintu la d|ujm[nealui] 

Vornicul] lonă Sturza“. Vasile Bandorii, „şi acumi îi zicu 

Bărdani... Fata lui Vasile, care este cărşmăriţă în Tăr- 

sulă Frumosu.“ 

94. C. 17530. Listă de igani. Mai mulţi „Ursariulă“. 

Un „cibotară“. Unul se chiamă Roman. 

95. C. 1750. Listă de Ţigani. „Lazoră Mincună..., Nas- 

tasie Băta..., cine sintu dintr'aceşti Ţigani, să să ştie. 

Toderă care ţini Țiganca a Catargiului, Vornicului Ilie, 

cari dzici că ţini Țiganca Perjeştiloru, care este la Per- 

julă; Sandulu cari ţini Țiganca mănăstirii Răşcăi. Iftimii 

&-ai ţinută Țiganca lui Șoldani, şi este la Bărlici . . . 

Costantini, ce ţini o Țigancă a lui Ghiorghiţă Moţociă, 

şi aă trii fii: s'au viniti Catargiului. loni brati Costan- 

tină; ţine o Țigancă a lui Iordachi Vorlnicului], fată lui 

Beliboi, şi nau copii. . .
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Cine sintu dină Ilie i brati Toderi, dzicu că nu ştiu, că 
sintu la Tutosie (sic), fata Berjeștiloru, la Munteni. 

„„.. Andrieş Micul,“ 

96. C. 1750. „lordachi Rusăţii Log[ofătă).* „Izvodu de 
Țigani care me-au datu nenea de zeastre, şi Țigani de cu[m|- 
părătură“: Agapie, Coca, Fonie. 

[ Vo:] „Izvodă de vecini de Vercești, care pe unde sănti, 
să să ştie: Sandulu nepotii lui Todoşi otii Răcaţunii, An- 
drei otii Faraonii, snă lui Mancaşi, Nica snă lui Gligore 
Bolog[a], Gavrilă snă lui Gheorghiță Bolog[a]. 

Vecini ce me-ai dati nenea de la Doroşcani. |Patru 
la număr.] - 

97, C. 1750. Împărțeală de igani. „Părce Țiganulă, 
Dănilă, Dodulă, Antimie . . -- ŞI O copilă, şi o fată este 
măritată la Olăneşti, şi 2 fete la Dobrovăţă .. . Neculai 
celu de la Vintilă, fecoră Saftii ce au ținut-o Bădica, şi 
o fată tiju a Safiii, înu Bărladă măritată. Lonă lăutară, 
Radului sină lonu, lucriază la heră; Sandulu cobzari, 
Trifa ce o ţine Ciople, Ioana Țiganca, muma fe&orilori, 
soara Aniţii torcătoare . . . Ilie Pit[ariă).« 

98. 6 Maii 7262 (1754). Carte de judecată a lui „M., 
bivă Velu Clucleru], is[pravnicu] Pulnii]“, arată că înnaintea 
lui a venit Ioniţă Pruncul Şăt[raru] cu carte dela Domn, 
pentru Ţigance ce are „la dumnealori "Toma şi Ioni, 
fecorii dumnealui Pătraşco Catargiului“. Se aduce un act 
de 42 de ani, „de la muma dumnealui Șăt[rariului] Ioniţă la 
măna dumneei Saftii Costinoae, socra dumnealui Pătraşco 
Catargiului“. „După ace vănzare ai mai trăitu Safta Cos- 
tineas(a] 32 de ani, şi muma dumnealui Şăt[rariului] Ioniţă 
Pruncul ai trăită 25 de ani... Fără de cale să acoli- 
sescu dumnealorii Catargieştii de dumnealui Șăt[rariul] Io- 
niță .. . Şapte suflete de Țigani ce s'au prăsită denă 
Țiganca dumnealoră Catargieştilori, şi s'ai venită dum- 
nealoră Catargieştilori după Țiganuli dumnealoră 3 su- 
flete, şi dumnealui Şăt|rariului] Ioniţă 4 suflete, fiindcă Ţi- 
ganca dumnealui ai slujită Catargieştilori pănă c-au
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muritii, şi dumnealui Săt|rariul] Ioniţă aă fostă păgubaşii 
de slujba ei.“ 

99. 2 Iunie 7262 (1754). Înpărţala Țiganilori, ce ami 
avutu cu dumnalui Costandină Cant[a]cuzone bivă Velu 
Pah([arnică], cumă arată anume.“ Nume: „Moisăi şi Sandulii 
ce are poreclă Galaiţă .. ., răzleţiţi de de multi, trăitori în 
parte Nistrului: nicio slujbă nai făcută niciunul denă 
stăpăni ... . Moisăi, fecorulă celă mai mare, însuratu, ţine 
Ţigancă omenească ... Sanduliu Galaiţă, însurată, ţine Ţi- 
ganca dumisale Medjelniceriului] Vasile Buhăesculi. Sanda, 
sora lori, măritată dupăunu Țiganu, şi au 3 copii, şi cu 

muma lori să facu patru suflete. De care, pe Sanda Ți- 
ganca, cu uni copilu a ei, sau dată în parte stăpănului 

Țiganului, iaru doi copii ce rămănă ini parte Ţigancii, 
unulu să fie a dum[nisale| Păh[arnicului], şi uni copilu a 
fetoriloru lui Ilie Pit[ariului] . . . Din nainte dumlijsale 
Dumitraşco Păladie Hat|manuliă]. 

100. C. 1760. Listă de Țiganii lui „Cost[an]dli]jnii Loglo|- 
fătă. . . Şteflani Gabără, dată mamii de la moşuli Ionii 
Sturza Vorneculu; Ursa, fata lui Ştefanu Pelinii, pe care 
au ţinut-o Alexandru, fecorulu lui Vicoli... Ace Țigancă 
să răspunde că este dinii Țara Muntenescă.* 

101. Cinstite al miă mai mare, ca ună părinte, dum[neata] 
bădiţă Sandule, cu multă plecăciune săruti cinstită măna 
dum[itale). Iată, bădiță, camu triimesă acastu pănţără la 
dum[neata] să-mi dai Țăganulu să mi-l aducă; numai mă 

rogu dumlitale] să pui să-l pui la mare pază, căndă mi 

i-a aduşțe]. Acasta. Să fii dum[neata] sănătosi. 
Ală dumitale mică şi plecatu 

Vas/ile] Velu Pah/arnic]ă Velă Căplijilană]. 

Mă rogu, badi, să nu-mi umbli panţăruli jaba, — să mi-l 
dai, că mi-i trebuitoru; să miluiască milostivuli Dum- 

nădzău să vă vedemii cu sănătate. 

- [Vo:] Viindu Vasili Bileţchi, panţiră oti Ropce, cu acestu 
răvaşu de la Vasili căpitanulu de Ropce pintru ună co- 
pilă de Ţigani ce aă avutu la dum[nealui] Jitneceriulu
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Sandulă, ca să i-l trimită cu panţirulu acesta, şi, întăm- 
plăndu-ni şi noi la gazda dum[isale] în Botăşeni, ami 
fostu faţă căndu l-au dati dum[nealui] pe măna paațirului 
să i-lu ducă. Şi amu dati acastă mărturii ca să-i fii de 
credință pecumi ni-ami tămplată Şi noi faţă. 

Leată 7270 [1762], Ghen[arie| 22. 
Grigori Balşu LogojTalt m'amu tămplatii. 
Calistru egumen Cuşulii rana întănplată. 

I286duos '=pou6vakos Tre. Asporns Wa pTop6, 

„.. — Al dum[italej: Jic[niceriă] Sandulă Ilii, care eşti 
dum. Vist. Catargiulă. Dumitraşcu Branu Com[isă]... Co... 
Blebe m'amu tămplată. 

102. August 7273 (1764-5). „Înpărțală de Țigani.“ An- 
drei Banduriă are „trei feţi şi o fată“. „Ioniă Buliţă, Lupa, 
Costandinu copilă.« „Mai rămănă trei să să înpartă în 
dooî.“„Sava holt[eiii], stricati de fulgerătură... Giumătate să 
vine în parte Post[elnicului] Mih[aJlach[e] Jora... Ioni Bulici, 
Catrina “Ţigancă, fata Guzii ... Iară, pentru gum[ăltate de 
sufleti ce sari mai veni în parte dumisale, acastă parte 
s'au datii pentru meşterşugi Catrinii Ţigancii, fiindu în- 
Vățată a toarce [la roată; şters] bunbacu cu roata, şi, 
iuînd-o Post[elniculu| Jora, rămăne Jic[niceriulă] Sandulă 
păgubaşu de la meşterșugi Ţigancii. Şi pentru aceia să: 
rămăe aca gum[ăltate de copilu în parte Jic[niceriu- 
lui] Sandului.“  Ţiganul Şova. O Țigancă „fără mește- 
Şugu“. | 

103. 4 Mart 1765. „Costandină Post[elnică], fitorulă ră- 
puusatului Ioniţă Prunculă, bivă Velă Șat[rariu)“, dă zapis 
„cumnatului Sandulu Ilii bivă Velă Jic[niceriu]“, că, „după 
moartea tatăni-mei, tămplăndu-să de aă muriti soru-mea 
Safta mai înnainti, i-au rămasă doi copii şi o fată, şi, tră- 
Săndu-mă dumnalui cumnatuli ca să pui zăstrilea ce au 
luată cu sori-mea la mijlocă, şi să înpărţimu toate ră- 
măşiţurile în doio, fiindu numai doi fraţi la părinţi, amu 
Stătuti la învoială cu dumn[eajlui, şi amii făcutu aşezarea, 
di i-amu mai dati şi dină vii şi din Ţigani şi dinu moşii. *
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Apoi Costandinii cere judecată la „veliţii boeri“. „Ni-ai 

luată sama, şi ni-aă hotărătă că aşezarea și învoiala ce 

ami făcută noi mai înnainti, nu poate nime ca să o străce, 

ce să fie stătătoare şi niclătită, şi, dăndu-m[ă] Zudicata ca 

să mă ţii de așezarea ce ami făcută, di iznoavă ami 

stătuti cu dumn[eajlui cumnatuli la aşezare şi la învoială, 

şi, dintr” acele ce i-am mai dată la așezarea dintăi, 

din bună voe dumlijsale au priimită di aă datu doio 
sutea lei agutori la biserica ce estea rănduită de tată- 

meu să să facă în Focşani, di piiatră, şi aii mai dată şi 
o crăşmă la ulița tărgului dinu Focşani, iarii bisericii, ca 
să-i fii vinită pentru sufletulu răpăusată suroru-mea, fiindă- 
că la moartea surori-mea au lăsatu cu limbă de moarte 

ca să i să vănză mărgăritariulu ci i sau dată di tată- 
meu zestri şi să i să facă o biserică cu acei bani, pentru 

sufletulă ei, şi, socotindu-să că estea mai bini să să dea 

agutori la biserica părințască, au datu şi dumneajlui 

cumnatulii acestea doi sute lei di mai susu arătatea, dinu 

patru sute lei ce săntu să-i dai pentru cheltuiala unori 

mori ce au făcuti dumn[eallui înă gărle, şi ai dati şi 
crăşma, ca să fii şi soru-me, dinpreună cu copii săi, cti- 

toră la svănta biserică. Deci, di aice înnainte, să aibu a-i 

da dumisale acele doîo sute lei pe cari i-amii datu zapisil, 

să-i dau bani cu vade, după hotărărea dumilorsale boe- 

rilori şi după aşezarea noastră ce ami făcuti... Să nu 
mai fii eă volnică a mai găsi chipuri de pricini.“ 

104. August 7273 (1765). Împărţala lui „Mihălachi Jora 
Post[elnicii]“ pentru Țigani: „loni Buliţă ... Fata Guzii 

Ţig[anu].“ 
105.11 Septembre 1766. Grigorie Alexandru Ghica-V odă, 

pentru Ţiganii lui Sandul Ilie către Ionii Catargiu bivă Velă 

Stol[nicii]. Se judecase la Domnie MăriiSale lui Matei Ghica- 

Voda, înnainte starostelui. Şi, triimeţăndu în iastă primă- 

vară omu domnesci ca să € Ţiganlii] damlitale], ai eşiti 
în timpinare omului g|o]spod și ai luati Ţiganţii] înă tărie 
dină măna armăşălului, zicăndu că ai giudecată pentru 

acelu “Țigani, şi la giudecată n'ai venită; care nu ţi st
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căde să faci unii lucru ca acela. Ce, iată, scriemii, luîndu 
carte Domnii Mele, să cauţi să dai Ţiganjii], sau, de ai 
ceva a răspunde, iată te sorocimi la 20 zăle a lunii lui 
Oct[omvrie], să te afle aice să răspunzi la giudecată ce 
ai pentru Țigani, că, neaflăndu-te la soroci, să ştii că-i 
va veni omi g[o]spodi de va lua Țiganu, cu_cele ce are 
ŞI va înplini,_ şi& j nului g[o]spodiă de la dum[nata]. 
ŞI, citindu carte, să o laşi iarăşi la mănâ OFIuTUr Jic. San- 
dului.* 

106. 16 lulie 1767. Judecata lui Grigorii loani Cali- 
mah-Vodă pentru Ţigani. Pomeniţi: Tăbărțăștii (boieri), 
„Berbece “Ţiganii“. Se reclamă unul de la Ioan Sturză 
biv Vel Vornic. A arătat loan „condica părintelui du- 
m[isale], îni care să află scrişi şi alți Țigani... lată 
scriemu dumitale], şi îţi punemiă soroci pănă îni 2 săp- 
tămăni, negreşită să scoţi d[ujm[neata] scrisori incredinţati 
asupra Ţiganului acestue ce l-ai aflati la dum[neata|, ori 
că l-ai cumpărată, ori că l-ai luată cu înpărţală, ori cu 
vre-o danie că l-ai luată de undeva... Cetindă dum[|neata] 
carte acasta, pe urmă să o dai la măna Jic. Sandului.« 
Poate trimete şi vechil. 

107. C. 1770. Cu bună dimineţă mă închină dumitale] 
iubiti fiiulă mei Antohe, A&astă dată mai multi n'amiă 
făă de cătă pentru zapisăle celi de Ţigani de la Ursachi 
şi de la Ursăchioia şi pentru izvozălulti tatăne-mei de 
Țiganii de la Răchitoasa, că, mergăndii Toderă acmu, 
Mihălachie au datu samă că le-au dati toate la dum(neata]. 
Și te poftescă să mi le trimeţi, ori de-ți pute vini dum- 
nastră (sic), ori a veni Toderă. Şi rogi pre milostivulă 
Dumnedzăi să vă vădzii sănătoși. Maiă 20. 

A dumitale] maică Safta Stol[niceasa]. 
Şi eu, mai mică fratele dumjitale|, cu plecăciune săruti 

măna dumlitale], și mă rogi să nu bănueșşti că n'amii 
pututi să vii, darii mai de apoi doară oi pute să viu,— 
că dorescii să vădzu pe dum[neavoastră] sănătoşi. Fiindă 
dumitale] mai mici fratele dumlitale]. Toderiu. 

1 Cu plecăciuni sărut cinstita măna dum [itale], mamă. 
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Pentru scrisorili de Ţigani ce-mi scrii dum[neata] că li-amiă 
luati de la frate-meu Mihălachi şi să li trimetu le dumneata], 
vei şti dum[neata] că eu numai uni suretă de pe uni 

urică sărbescu, pentru Tigani jorăşti ce scrie, acela l-ami 
luată, şi ună ispisocu domnescă'ce saă gudecati unchiu- 

meu Neculaiă Jora cu Ținteştii, iară, pentru nişte Ţigani 
jorăşti, şi ună izvodă de parte unchiuiui Costantinu Jora,— 
aceste li-amu luati. [Ijară acele ce-mi scrii dum[neata] n'au 

vrută să mi li de, şi nici eu nu l-amiu siliti să le de, 

dzicăndu că a' căuta dum[neallui, şi, de au dzisui că-su la 

mini, răă au dzisu, că în credinţe nu mi li-aă dată, că nu 

li-aşă tăgădui, că ce ami luati nu tăgăduescu. Şi sănti 
plecati Maiă 20. 

Fiiulă dumitale: 
Antohie Jora Sulgeră. 

Lui “Poderă şi cumnat[i] mă închină cu frăţască dra- 

goste. Şi pohtescu să vie. 
108. 28 April—[c. 1770]. Ilie Cat[argiul, Hat]man], către 

—, Pentru o fată de Ţigan. „Deci, fiindcă fata camu 

şchiopătiază puţină, măcară că nicio pricină nu-i dă nici 
la slujbă, nici la măritati, nici la făcutii copii, nici la 

nimici, dar cu toate aceste eu amu scrisă vărului Co- 

standini Canano, căruia vrea să o dai ca să o priimască, 

cumă şi părintelui Iftemie.“ 
109. 18 Iunie 1770. Împărțire de Ţigani între Sandulu 

Ilie Stol[nic) şi Maria Prunculiasa, „ce aă ţinută Costan- 
dinu fecoru Pruncului. Bădiţa Ţiganuli şi cu Anita 
Stoiniasa].“ 

110. Pentru: o Țigancă ce m'ai rănduitui dumlnealui] 
Pah[arniculă] Grigorie Crupenschii să eii de la dum[nealui] 
Jic|niceriul] Sandulă Ilie, amă luatii pe Marie Țiganca, fata 
Nechitii Ţiganu, şi ami iscălită. | 

Ionii Ghindă Logjolflajt. —- 1772, luni 5. 
111. 25 August 1772. Schimbare de Ţigani. „Nefiindi 

copilulă de slujbă, au dat şi pre mumă-sa.“ 

112. Maiu 1775. Listă de Ţigani ai lui loan Cantaco- 
zind Vistier. „Ghiculeţu Ţig[anulu], ce să numește a Păș-
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canului ... Toaderi Opări Milai (Sic).“ Altul „ce umblă 
răzleţu. 

113. Izvodă de Țigţanii] ce avemu de înpărțală cu mă- năstire Răchitoasa; letă 1 777, Fev[ruarie] 27. Dandors, Vasile Vlaico zlătară, fitoră lui Mihăilă ce ai ţinutu pe fata Şoicăi, Costină ... -» Sandulu fecori lui Vasile Vlaico, ține pe fata lui Păladi Țiganu a Răchitosii, ianu frate- rău (sic) Costinu ţine Țigancă catargiască . . -- Bănte Zlătari, Mărgărinta ..., lieşi Țiglanu], fitoră Sauli otă 
Răchitosa, Costină ficoră lui Vasile Vlaico, sintu la Cruce- de-susi, în gura Răpedii; ține o fată a Vanii (Varii?), a- nume Catrina . . . Sandulă este în Țiganii domneşti . . . Mărgăriti este la Cruce... Dochiţa este la Ceucani, înă Țiganii dumisale| Spăt[ariă] Bogdanu. 

114. 22 Iunie 1778. „Monahie Casandra lașa și iscă- leşte], fiica lui Crupenschi“, arată „nepoatei meale Catrinii Stolnicesăi . . . că, crescăndu-o, ami şi măritat-o Şi i-amu dată zestre patru suflete de Țigani, pe fecorii lui Prună... ȘI, întămplăndu-să de ai murit uni fecoru holt[eiă] dintr'a- cele patru suflete, mai rămăindu-mi unu copilu de Țigani, totu fecoră lui Prună, anumi Luca, deci ei, pentru multa căutare şi agutoriu ce ami avutu eu la neputința mea de la nepoata-mea, cu altă nu ami avutu cu ce să o mulţă- |mejscu, i-ami mai dată zestre şi pe Luca holifeiulă], fe&o- rlulu] lui Prună, în loculă celui ce aă muriti .,. De spre alte rude a mele n'ami avută nicio căutare, şi tu- turoru le-amă făcută parte dinu Țiganii ce ami avuru. 
Iaru pentru acesta așa ami socotiti, fiindcă nepoată-mea 
Catrina mi-ai răsplătitu cu asupră de măsură zestrea ce i-amă dată, cu mila și agutoriulă ce amă avuti într'a- tăta vreame; care şi după moarte mea iarăși nădăjduescu să-mi grijască sufletulă mieă . . .« 

115. Precumu să să ştiia că, luîndă unt Ţiganu ală miei, anumi Lupuli, fegoriă lui Iliia Țăganu, pi Paraschiva, fată mari, fată lui lonă Daidă, Țăg[anu] a dumisale badii Sandu- lui lia bivu Velu Stol[nijeu, şi pentru Țiganca atasta ni-amu învoită cu dumnfeallui, şi amă fâcuti schi[mJbă- 

11992. Vol. XVI. 
22
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tură, di i-amă dati 'Ţăgancă pentru Ţigancă, pi Iftica vă- 

duvă, fata lui Simionu Toronilă, care au luat-o ună bu- 

cătari a dumli]sale, anume Gheorghiţă bucătari Ţăglanuj; 

deci, după învoiala şi aşăzare, ce amu făcutii cu domnalui, să 

aibă dom[nallui a stăpăni pe Iftinca Țiganca ca pe o driaptă 

roabă a dumisale. Şi spre încredințare ni-ami dată scri- 

soare unulii la măna altuia. 
a. 1778, Dechţejm[vrie] 2. 

116. 27 Iulie — (e. 1780). „Ilie Catargiu] Hat[manul).“ 

Pentru o Ţigancă. „Ţăganca nu esti nici oarbă, nici 

schioapă, nici cu o patimă.“ 

117. C. 1780. „Izvodu de Țiganii sfintii mănăstiri Flo- 

reştii, ce să află acumi, anume.“ Unul ţine o „Ţigancă fără 

de pricină“. Nume: Mălina, Căţălă. „Copii n'are, dari are 

nădejde.“ „Antohi fitori Olăriţii.« „Toader Ponegre.“ Îs- 

căleşte: 5 1jmobwevos Phopeoriov "Îvăroc. 

118. 10 Iunie 1781. Schimb de Țigani. „Ştefani brată 

lui Mih[ajlachi tobotariulă . . . Solomiia fata lui Toaderi 

Țiglanulă] ..., driaptă roaba dumisali ... Jar pe urmă, 

de arii eşi Țiganca cu vre o pricină, ori să o tragă cineva 

cu niscaiva scrisori şi dovezi la stăpănire sa, oră să aibă vre 

o patimă de boală, atunta să aibă dumn[ea]lui Hatimanul] 

a triimitea pe Ţigancă înnapoi şi să iă pe Toaderă fra- 

tele lui Gheorghi, fecorii lui Ştefani Ţigani, dum[nealuji, 

cu totă rodulă ce va ave eşiti dintr'ănsulu, şi să-l stă- 

păniască ca pe unu drepti robi al dum[nealuji.“ Iscăleşte 

şi „Balasu Pit[ariă]“. 

119. 49 Mart 1782. "Țăgani ce săntu drepți alu miei ... 

lonă văcaru, Ţiglani] stărpu . . ., loana Morsăias|a], cu 

uni copil, bezi parte Țăganului, Pricopi sănu loni 

Prună pentru parti măne-sa, Nastasăia Crătunias|a] cu 

1 pl copilii, Toaderă chiotlojriulu, gumătati de sufletu 

dinu Bărdănias|a] 'Țăglanca] de la Hatmanul] Catargiu, 

Stefani Mutuli, Toaderi Chioruli. 

[Împarte Sandul Iliia între fiice, Nastasăica şi Maria, şi 

fiă, Filip.] 

120. 6 Iulie 1784. Schimb de Țigani. „Zamfira, fata lui
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Ignată Dorulu, ce esti fată mare... „„. driaptă.. roabă a 
noastră... De sa întămpla să mărită ei pe Marie Ţi- 
ganca după vre uni Țigani, şi a face copii, să rămăie 
schimbulă drepti, adecă Țigancă pentru Ţigancă, iară, 
căndă Marie Țiganca după măritare iai a eși stiarpă, atunce 
să rămăie în locului Zamlfirii, pentru slujba iai. Sau, .ne- 
putăndu ca să o mărită, şia face copii în sărăcie, la aceia 
să nu aibă dum[nealui| Pit[ariul] a trage parte. ari, pentru 
căţi copii va tace Zamfira Țiganca, aceia să-i înpărțimu 
dreptu, şi pentru slujba Zamfirii să nu aibu eu a mai cere 
parte, fiindcă mi-au dată pe Mărie Țiganca, care, de sa 
îintămpla să aibă vre o patimă de boală, să aibă dum|nealui] 
Pit|ariul) a răspunde cu altă Ţigancă îni loci. Aşijdere 
Şi de s'a întămpla să fugă de la mine la dum[|nealui| Pi- 
tlariul], să aibă a nu o tăinui, ci să o dia pe mănă trii- 
misului meu. Cumi şi pentru Zamfira Țiganca, de sa 
întămpla cu vre o patimă de boală, să avemi a răspunde, 
aşijdere și de a fugi la mine, să aibu a nu o tăinui, ci 
să o dai pe măna triimisului dumisale Pit[ariulu].“ 

121. 15 lunie 1787. Proces de igani. „După obiceiă 
Şi rânduiala ce iaste, Țiganca trebue să margă după băr- 
batulu său.“ 

122. 20 lunie 1788. Petiţie către Domn a lui Toderu 
Jora Pitlariu]. „Dinu luminată poronca Mării Tale au 
mersu armăşelu ca să rădice pe Țigani dinpreună cu 
Țiganca lui şi cu toţi copii lui şi cu toate ale Țiganului 
ce va ave, şi să-lu aducă la casa me... Dumneei Marie 
Prunculesă aă dată numai pe Ţigani pe măna armă- 
şelului, iară pe Țigancă şi pe toţi copii şi toate ale Ţi- 
ganului le au popriti, zicăndu că are a răspunde... Acelu 
Țigani, holteiă fiindi, au fugiti la Țara Muntenească, şi, 
furăndă o Țigancă dini Țara Muntenească, a cui o fi nu 
să ştie, au trecuti iarășu la Moldova, şi au făcută uni 
copilu, care Țigancă muntencă mai pe urmă, la vreme 
răzmiriţii, bejenărindu-să toţi omenii dini Țara-de-gosă, 
Sau rădicatu şi Țiganii Pruncului toți şi au mersu la 
Bălăneşti, în Ţiganii dumlisale] Log[o]fŢă]tă Costantină.Ru-
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sătu, şi ace Țigancă străină, muntencă, au lăsatu pe lonu 

Ţiganulă şi copilulă, și ai fugiti cu alti Ţiglani] a dum. 

Loglo]fȚă]t. Mai pe urmă, Ionii Ţig[anulu] ai furati o Țigancă 

dinu Țiganii dumlisale] Logof[ălt[ului], de la Bălănești, și, 

inpăceluindu-să vreme, ai mersu iarăşi la Putna, în Țiglanii] 

Pruncului, şi are căţiva copii, 'precumi şi însuşi dum. 

Loglolffă]t ai spusu la Divani acastă pricină. Milostive 

Doamne! Ţiganuli acesta este drepti alu meu; copilul 

celu -d'intăi “este făcută cu Ţigancă streină, muntiancă; 

ceelalți copii sănti făcuţi cu Țiganca dum[nealuli Log[ol- 

f[ă]t Costandin Rusetu ; apoi Marie -Prunculias[a], ce drep- 

tate găsăşte de popreşte Țiganca şi toți copii și toate căte 

le are Țiganulă, puindu-s[ă] şi înpotriva poroncii Mării 

Tale... Mă rogii... să margă de ali doile omi g[ojsp[ojdu 

ca să-mi € Țiganca şi copii şi cu toate ce va ave Ţiga- 

nulă. Iară, pentru cibotele oamenilorii domneşti şi chel- 

thuialajme de 2 luni, rămăne la driaptă giudecata Mării Tale... 

[Resoluţie:] Merge la dum[nealui] Hat[manuli]. 

123. 26 Iulie 1792. — Jora către Toaderi Jora Pitariiă, 

fratele său.' E bolnav. „Acmu săntu trei rănduri de oa- 

'meni de căndă nu ni-au dati măna să ni căutămă de 

Țigani ce avemi de pe niamuli nostru, și vădu că aă ră- 

masă să să prăpădiască cu totulu. Ami socotiti, aşă 

bolnavă cumi mă aflu, să mergu la Eşi să mă giudeci, 

şi, după datoriia frăţască, nu lipsăscă a înştiinţa şi pe 

dum[nea]v[oastră] câ: de acmu într'o lună să vă aflaţi şi 

dum[nea]v|oastră] la Eşi, să stămi să căutămă de Țigani 

să nu rămăi să să prăpădiască. Iaru, de nu va da măna dum- 

n[eavoastră], și îţi socoti că poate nu soră pute scoate cu 

tărfăloagele ce avemiă, dacă îţi priimi dujmneaj)v[oastră] să 

mă giudeci eii cu cheltuiala şi osteniala me, şi, din căţi 

oi scoate, să dai dumitale] zăci doi, ori, dacă nu-ţi priimi, 

să veniţi la Eşi, să-i împărțimi după scrisorile ce avemă, 

“și fiişticini să caute şi să giudeci pentru parte sa, cari 

o găsi ceva a luoa. Căci după datorii înştiințezi pe dum- 

[nea]v[oastră], că apoi, pe urmă, caţi oi pute scoate, să nu 

cereţi,- că nu v'oi da.“
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|Erau și Ţigani de-ai lui Ştefan Luca. La 1793, învoială 
pentru a cheltui „pe giumătate.] 

124. Cu frăţască dragosti mă închină dumitali, cucoană 
Mariio. 

Fiindăcă pe acesti Dumitru Țăgani l-ai cunoscută co- 
pilulă dumi[salli Banului Iamandiiu că esti Ţăganu alu 
dumi[salji, cari ară fi fugiti de multă vremi, ŞI, prinzăn- 
du-lu, iată că-lă triimisăiu la dum[neata] cu acesti armă- 
şălu anumi Vasăli Zmău, de cari poftescă pe dum[neata], 
luindu-lu, să aibu şi răspunsu. Şi, deosăbitii, poftescu şi 
dum[itale] ca să mulțămeşti pe armăşălu cu cibotile lui, 
după obiceiu ce aă. Şi săntu alu dumi[tal]i ca ună frate. 

Vasili Raz[u] Veli Armaşu. Ghenjarie] 7, '95. 
Cibotile armășălului păr la Dorohoii săntu șasă lei; 

poftesciă pe dum[neata) să le dai armășălului, căci ei amu 
făcută o faceri de bini dumitale], şi de acumu voii sluji 
dum[italji. 

125. 5 Octombre 1797. Schimb de Țigancă „ce-mi este 
baștină“. 

126. 29 August 1798 — Pit[ariul] către -—. Să i se aducă 
o Ţigancă de schimb, dacă e „sănătoasă Şi fără vre o 
patimă. .. Iaru pentru copiluli ce ai zisi d|ujm[neata] că 
are, trăind, ne vomu învoi“.. E vorba ȘI de hotărnicia 
mai „eftioră“, cu prilejul alteia, a unei moşii. „Dari, căndă 
a vini înadinsă numai pentru moşiia mea, atunce mi-ait 
hotărătii că mai gosi decăti cu o sută galbini nu poate 
vini. Apoi lasă să gidici buna înțelepcine dumitale], per- 
zăndă atastă vremi de îndămăna (?), altă dată a da o aşa 
somă?... Că mi-i îndatori să-ți slujescii în toată viaţa mea ; 
încă ţa fi şi pomană.“ Cere şi „o state de saci“. 

127. C. 1800. „Cu părintiască dragosti mă închinu du- 
mlitale], iubită fiica me, Mario. Mă rogu, pitru senătati lui 
Costachi, si nu baţi pi Ştifanu, că pi viiața me au fostu 
bolnavu, iară Țiga[njca pi josă nu poate să vii, că-i bol- 
navă tari. Pitru Pricopi Țiganu, si nu mai dai nimică lui 
Ioniţi, că ţi-lu dăruesc dumitale]; șă pi cielaţi Țigani totu 
ai mai iarătă, că-şi forti spărăeţi. Mă rogu pri milostivu
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Dumnăzu si ti ţii senătoasi, aminu. Maică: Catrina Stol- 
nicasa. | Autografă.] 

128. 1-iii August 1800. Schimb de Țigani. Şi „o fată 
de “Ţăgalnu| mare, de măritată, să fi de trisprăzăce, pa- 
sprăzăce ani“. 

129. 4 Februar 1802. Se dă „o Țăgancă cu schimbu“, 
pentru alta „luată cu schimbu“. „Să-mi dei o fată ori unii 

băeti, să fii de unsprezăci ani.“ Scrie un Chieşco, cu „voia 

moşului Andrei Cazacliă“. 

130. Cu părintească dragoste mă închină dumitale, iu- 

bită fiica me Mariio. 
Cu părintească scrisoari me întăi cercetezi pentru 

bună şi fericită sănătate dum[neajloră: înțelegăndu că să 

află diplină, să mă bucură. lată că ami trimesă pi Ar- 
maşulă să videmi, n'ai mai găsită niscaiva Ţiganci să 
însurămi pi fitorii bucătariului, că nu-i cu putini a-i 

mai ţine niînsuraţi. Ț'amu mai scrisă în v'o căteva răn- 
duri, şi nici răspunsă n'amiu luati, şi ami zisă şi nepotu- 

lui Iordachi, di ari vr'o Țigancă, să însoari pi vr'unulă, şi 
să i-lu dau după sfărşitulă mieă, cu toti, şi di la dum- 

[nea]lui iară vădă tăceri... Îţi scri cu hotărăre, de ţi-i 
voe să ţi-i dăruescu dumiltajle, după sfărşitulă mei, caută 
de-i însoară, să nu-i prăpădescu; dacă nu-ţi trebuesci, ei 

îţi scrii adivăru: că e-oi dărui unde oi găsi Țigancă; mai 
multă n'oi aştepta, că aşteptu acu di [călţva ani, şi ac 
nu mai poci, că mi-i şi păcatu. Poftescu să amii răspunsă 

disăvărşiti. 
Și rogi pi milostivulu: D[ujmnezei să te ţii sănătoasi. 
A dumitale maică: | 

802, luliu 10. Catrina Donici Stolnicesa. 
131. 5 Februar 1804. S'a dovedit la o judecată „că are 

să tragă jumătate dintr'ună sufletu de Țăganu de la casa 
răposatului Stolnici Sandulu Ilie ... Şi, după hotărărea 
săbornicescului hrisovă, la asăminea pricini neîncăpăndu 

a să face altă înpărțală, s'aă hotărăti să plătească dumniei 
Pâh[ăjr[ni]“[esei] preţulii acei gumătate de sufletă, adică 35 
de lei, şi, deosăbiti, fiindcă acestaşi hrisovi hotărăşte ca
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Ţiganulu ce va fi cu meșteşugi, să să socotiască diosăbitii 
preţulu lui, şi Ţiganulu acesta la înpărţală aă arătată că 

are meşteșugulă vezătii, însuşi jăluitoriulu s'au priimită 
să-i mai de dumnei Păhr. 5 lei înprotiva meşteşugului, care, 

nefiindi vre unu preţă cu asuprială, au rămasu să-i de dumnei 
Păhăres. aceşti 40 de lei, şi, să fie nesupărată mai multi.“ 

În petiție: Avea dreptul din 1783. „Care acelă Țigană 
ce avemu a înpărți în doai, însurăndu-lă dum[njiai, are şi 

copii, dinu care cerăndu-mi parte ce mi să cuvini, prici- 
noeşti şi nu vra ca să-mi de.“ 

132. 16 Mart 1806. Împărțire de Țigani (Vasăle Şoricii, 
Rădoiă, etc.) „Şi, fiindă-că acesti Toaderă Rădoii şi cu 

Țiganca lui Safta, fiindă bătrăni, ceremă ca să-mi dei unu 

Suflet mai multă; dari pentru acastă pricină ami stă- 

tută la învoială, şi mami priimitiă ca să-mi dei dum[nealui] 

Spatlariuli] una sută lei“. Într'un adaus se vorbeşte de 

„cheltuiala... cu idiclii“. 

133. 7 April 1806. „Logofăţia ce Mare“ către Pah[ărni- 
ceasa] Maria Joroae. De ce nu dă actele unor Țigani, supt 

cuvînt că nu-i plac cei daţi din porunca Domnului? „După 

care Jalubă a dumlils[ale] era acum să să triimată omiă 
domnesci, să te ducă la Divană ca, de mai ai ceva a 

răspunde, să stai la gudecata cu d[ujm[nea]iui] Spat[ariul], 
dară ami iconomisăti eu de nu s'au triimisu ori hirtiile 
ori vechil.... Însă sminteală să nu faci, căci apoi negre- 

şită vei fi supărată cu omă domnesci.“ 
134. Pre-iubită fiica me Mario, cu părintească dragoste 

mă închini dumitale. 

Fiiască scrisoare dumitale ami luatii, şi că te afle să- 
nătoasă foarte m'amiă bucurati, dăndu laudă milostivului 
Dumnezăi, pentru a cărue milă vei şti dumnata, și eu 
mă aflu sănătoasă. Pentru armaşiă, mie nu-mi trebui, şi 

triimite de-lă iă, numai mă rogu, pentru sănătate copiiloru, 

să nu-lu baţi. Iară, pentru loanu Ţiganuli, triimete ună 
armăşălu de-lu ia şi-lă ţini, nu-lu cunună pănă me-a veni 
răspunsu, de la Miclesculă, şi pe urmă mi-i vede dumneta 
răspunsu, şi apoi vei şti ce vei face. lară pentru Arapulu
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scrii ună răvaşiu la Căminariulă Enăcachi, doară ţa da 
Țiganca, şi oi puni ei de l-oi cunună, că mi-i de mare 
slujbă Țiganulă acela, şi mii altulu nu-mi mai trebui. Pentru 
calepe, foarte îţi mulțţămescu. Şi rogi pre milostivuli 
Dumnezău să te ţii sănătoasă. Alu dumitale maică. 

1808, lunie 26. Catrina Donitu. 
lubitii fiicei mele Mariei Păhărnicesăi Joroai cu părin- 

tească dragoste să să de. 
135. Adecă noi, oamenii dinu satulă Chilişoaia, care mai 

giosă ne vomii pune numeli şi degitili, dat-ami mărturiia 
noastră la cinstita mina dumisali cucoanii Mariei Joroaei 
Pah|arnicesii], că, viindă o Ţăgancă, anume Catrina, de 
la Andrei Cazacliu, la satului nostru Chilişoia, la răposata 
cucoana Catrina Chilişanca, ce au fostă stăpina noastră, 
Și îndrăgindu-să cu uni Ţigani a stăpinii noastre, ati 
scrisă carte cucoanii Mariei Joroei ca să facă învoială 
cu Cazacliu, şi, viindu carte de la Cazacliu, au ŞI cunu- 
nat-o, apoi au începuti a-și arăta răuteţile ei: beţivă. 
tălhăriţă și altele, care pi noi ne trimite stăpîna noastră 
de o aducemi dini alte sate, di pi la crăşme, şi, văzîndu 
Stăpîna noastră că nu poate să se slujască cu dinsa, ai 
trimis-o pi Țîgancă înpreună cu Țiganu la dum[nelei cu- 
coana Mariia Joroia. Care de atuncea ori fi optii ani. Aşa 
știmă şi așa mărturisimiu. 1814, Mai 3. 

Eu Romană Carte-Re,eu lacobu Domoni,eu Nechifori Şai- 
tani, eu Joanu sînii Vasile Hergheligiu, eu Toma vătavi, eu 
Axinte Țurcanu, ei loanii Rusuli, ei 'Tănasă Hergheligiu. 

[Cu privire la Ţigani (v. şi Prefaţa) dăm şi analisa a 
două documente păstrate în colecţiile Academiei Romine :] 

C. 1550 (283/XX). Echivalare a unui vad de moară cu 
două Țigance. 

Supt Antioh Cantemir (69/X). O Țigancă e poprită 
pentru datoriile soţului și vîndută lui Constantin Cante- 
mir, „pre căndu au fostu în boerie Cluciar-Mare, pre 
doai iape cu măndzi".
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|. 

O scrisoare botuşăneană. 

Cu greu am putut desface de pe un act din colecţia 
d-lui Fotea din Iaşi un vechiă răvaş, cu totul şters, care 
nu s'a putut desluși nici întrun chip. 

Se vede doar, din ce se poate ceti, că acel ce scrie e 
„Jupînul Gheorghie pircălab de Hotin“. EI e pomenit la 
1599, ca Gheorghe Izlozeanul (de Izlaz), soţul cneghinei 
Crestina, dăruitori amindoi ai bisericii Maicii Domnului 
din Hotin (Melchisedec, în Bev. p. ist., arch. şi fil. |, 
p. 266). 

„Fiul său prea-iubit, pan Pătraşco“, căruia-i serie, e 
„urednic de Botoşani“, — urednic al Doamnei, căreia-i era 
dat orașul. El nu e cunoscut de aiurea. Stătea la Dolni- 
ceni. Scrisoarea vorbeşte de „pecetea lui“, de un zapis, 
apoi de bani „gata“ şi încheile cu o salutare. Data e Suceava, 
8 Maii, şi cred că trebuie să se adauge 1600, înnainte 
de intrarea în cetate a lui Mihai Viteazul, 

II. 

O prefaţă a lui Daponte. 

Se ştie că vestitul scriitor grec Constantin, în călugărie 
Chesarie, Daponte, a dedicat episcopului de Rimnic Che- 
sarie, cu gindul la care-şi va fi luat şi numele monacal,
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prefacerea în greceasca modernă a Dialogurilor Papei 

Grigorie I-iu, zis și Dialogul. 
Nicio bibliotecă romănească nu posedă această carte. 

Găsind-o la un anticvar din lași — astăzi e în stăpînirea 
mea —, cred de folos a-i da titlul şi prefața (aceasta 

numai în traducere romănească). 

Lucrarea e astfel întitulată : 
Izzeginby mob îv dios margbs “îuâv Lprogiov mob Atzhoyov măr 

“Pops, îv d meptyovrut Bio: râv îv "Iruhia îciwv moripwv dm” mbrod 

păv homyeort sorpugevras, nupă 88 rob pamagioo aynpiov mâna "Puprne 
ee mă Ehhwjyibv permopualizveec, văv Bă ei6 să xotvăy mapă Kwvoravrivov 

Avnoyne, nod perovouuobâvros Kaougiov, roă Ex ris vijsov Emonthov, 1pbs 

ypîstv vowvbv vai bpEhetov zâvy îvonvooxbvray, "Aqtepufitv dt ră bzu- 

orecroap vai hoţuwrăro înisronw 'P-nuvinob rs îv Bpayt5Ga, rople xopi 

Roatarapgiw, obrivoc danhyyj văv apârov ai Erori. ar”, "Everiygatv, 1780. 

[rgă Nimohăw Thuxet râ& 38 'Iwovivwwv. Con licenza de'l superiori. 
31 -+- 608 pp. în 80. 

Prefaţa: 

„Prea venerate al miei părinte şi Domn. 

Cred că e un lucru propriu lui Dumnezei să lucreze 
și să săvirşească cele ce vrea, el singur, ca unul ce este 

singur atotputernic, după cum zice Scriptura: toate ce 
le-a vrut Domnul, le-a făcut în cer şi pe pămînt. Iar 
lucru propriu al omului este să pornească cele ce trebuie 

şi să facă cele plăcute lui Dumnezei, ci toate să le în- 

deplinească el cu ajutorul lui -Dumnezei, şi preţuieşte şi 

ajutorul aproapelui, cu binecuviîntarea lui Dumnezeu. Deci 
Şi ei, smeritul, am dorit şi am făcut (precum cred) lucru 

dintre cele trebuincioase şi plăcute lui Dumnezei, începînd 

cartea Pateric, a celui întru sfinţi părintelui nostru Gri- 
gorie Dialogul; dar, singur neputind s'o isprăvesc, chem 
ca ajutător şi rog ca împreună-săviîrşitor al celor bune pe 
cel de Dumnezeu (de la care e tot binele şi toată fru- 

museţa) dăruit în chip bun şi pentru cele bune, pe unul 
Și prea-bunul păstor al oilor cuvîntătoare şi arhierei, pe 

Preasfinţia Voastră. Tiparul e sfirșitul care îndeplineşte 
cartea acestei. nouă tălmăciri, căci prin tipar se face răs-
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pindirea ; altfel sînt ca o grădină închisă și ca un izvor 
pecetluit: și, grădina fiind închisă Şi izvorul pecetluit, care 
e folosul? Prin tipar se face deci răspindirea, prin răs- 
pindire folosul, prin folos preţul și pomenirea sfinţilor, 
iar prin pomenire slava lui Dumnezeu, care se slăveşte 
în pomenirile sfinţilor. lui. Iar din slava lui Dumnezeu ca 
din izvor izvorăşte şi se revarsă bogat şi slăvita răsplată 
pentru acel care dă tiparul, și trecătoare Și veşnică. Ci 
tiparul nu e lucrul miei, e lucru de oameni bogaţi şi de 
suflete iubitoare de Dumnezei, lucru de boieri, lucru de ar- 
hierei. Şi care dintre arhiereii de acum e acum mai iubitor 
de Dumnezeu decit Mărirea Ta arhierească? Şi cine mai 
ajutător şi îndeplinitor-iîmpreună al faptelor bune şi plă- 
cute lui Dumnezei decit Preasfinţia Ta? Şi marturi, pe 
lingă altele, sînt Rimnicul Și Craiova, Scaunul tăi, în care 
au curs iîmbielşugat și necontenit curg riurile. bunătăţii 
tale, ce imită pe a lui Hristos. Înnoirile bisericilor, înte- 
meierile tipografiilor, aşezările Şcolilor, îngrijirile orfa- 
nilor, cîrmuirile celor lipsiţi, căutările celor bolnavi, ŞI, 
ca să nu înşir una cite una toate, voii spune că toate 
sint după voia lui Dumnezeu cele ale sufletului tăă iubi- 
tor şi ginditor de Dumnezeu. Pentru acestea, prea-iubi- 
torule de Dumnezeii, şi eu cel smerit închin această sfintă 
carte cu încredere Ţie, ca să se învrednicească de tipar, 
scopul pentru care a fost făcută. Şi, învrednicindu-se de 
el, va avea după .vrednicie şi Sfinţia Ta această carte 
ca un crainic al binefacerii Tale, ca o trimbiţă a celei 
spre obştescul folos aplecări a Tale, pentru cele din ea 
cuvinte, în care se uneşte folosul cu plăcerea. Căci Dum- 
nezeu n'a dat în de obşte nimic mai cinstit decit omul, 
în om decit mintea, în minte decit cugetarea, în cugetare 
decit înțelepciunea, în înţelepciune decit literele, în litere 
decit adevărul, în adevăr decit folosul Şi plăcerea. Acestea 
două de o potrivă de scumpe, o tu cap scump şi sfint, 
de o potrivă se coprind în această carte Patericul, în această 
carte, ca într'un cinstit loc casnic, cu cinste se închid. 
Şi vei avea în de obşte pe sfinţii ce se adăpostesc în acest
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volum, ca întrun cort sfint, solitori de mulţămire, ca să 

zic aşa, pentru darul ce li-ai făcut, tipărirea acestei cărți. 
şi Sfinţia Ta arhierească te vei învrednici a sta în cortul 
lor, şi cu ei şi cu toţi sfinţii vei slăvi pe Domnul slavei, 
căci lui i se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea 
în vecii vecilor, amin. În anul Mintuirii 1777, Iulie 1. 

Al Preasfinţiei Tale de Dumnezei iubite 

Rob supus: 

Chesarie Daponte. 

IN. 

Un act municipal al oraşului Piatra. 

De curind ni s'a dăruit actul care urmează, privitor la 

vînzarea unui loc la Piatra. El are un interes deosebit 
prin raritatea lui şi prin anume lămuriri istorice precise 

ce se pot scoate din el. 
Pecetea cu Sf. loan — hramul bisericii domnești —, 

bine săpată, e cunoscută: Dacă nu e o greşală, „Ştefan- 

Vodă“ cel pomenit într'insa nu este cel Mare, ci Tomşa, 

eare domnește în adevăr de la 1611 la 1615. 

Iarăşi se ştie că privilegii domnești se dăduseră ora- 
şelor Birladul şi Botuşanii (acestuia supt Mihai Suţu, cel 

din preajma Eteriei). Acum însă întăiii iese la iveală că 

Piatra a fost și ea organisată cu drepturi orăşăneşti în 

1797 (nu 1779, cum se zice, greșit, în mărturia noastră), 

de Alexandru- Vodă Callimachi, al cărui privilegiu pentru 

Pietreni a fost apoi întărit de fiul acestuia, Scarlat, între 

1812 şi 1818. | 
Epitropul bisericii Sf. loan stătea în fruntea oraşului; 

la 1816 el era un Mare-Căpitan în funcţiune; o parte din 

fruntașii negustorimii sint Greci. 
Şchele pentru plute! la 1813, Piatra avea în fruntea ei, 

deci, după hrisov, pe epitropul de la Sf. loan, care e iscălit 

şi supt un act din 5 Septembre 18162. La întărire se 

1 Doc. Callimachi, |, p. 504. 
2 Tbid,, p. 527, no 236.
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făcuse „plata stilpilor“ cari slujiau pentru hotărnicie. Ori- 
ce schimbare de proprietate era lăsată încuviințării „ne- 
guțitorilor tărgoveţi i. a mahalagiilor“. Între locuitori erau 
şi boierinaşi, precum Dimitrachi Feştilă Medelnicer, Slu- 
gerul Ianachi Adam, Stolnicul Dumitru Săcară!. La 1819 
găsim şi pe preotul Ioan Blaga, şi în document se spune 
că „pecete bisăricii, a Sfăntului Ioan g|o]spodu“, e „a tăr- 
gului& 2, 

„Stânjini 18, adică optusprizăci stănjini gospod, locul lui 
Ioniţă a Nazarii, ci-l are di la baba Romăniasă, însă doi- 
sprezeci stănjini şi jumătate lungul, şi latul cinci stănjin|i] 
şi jumătate, pi care, după analoghie ce au făcut, au plătit 
unsprizeci lei şi zeci părali, stare întăi, căte doozeci şi 
cinci de părale pe stănjăn, pentru cheltuiala ci s'au făcut 
la înnoire hrisovului gospod ci-l avemu noi, tărgoveţăi, 
de miluire di la Măriia Sa Alixandru loanu Călimah 
Voivot din 1777, cari hrisovu înnoindu-să acomu la fiii lui 
|=fiiul] Mării Sale Domnul nostru Scărlatu Alixandru Cali- 
mah Voivot, ci ni l-au făcutu, la 1814, iarăş miluire, la toţi 
tărgoveţii şi lăcuitorii ci ni aflăm Șăzători pi acastă moşii 
a nostră de aica, din tărgu Petrii, pentru disbatire şi în- 
prăsurările ci şi utmă în parte de sus, la hotarul acestii 
moşii, din care megiesăi înprăjuras|e], — pentru că au plătit 
numitul banii de sus arătați, i s'au datu atasta adiverinţă 
la măna sa, cu pecete tărgului și cu iscăliturile nostră a 
tărgoveţilor fruntaşi, după hotărire luminatului hrisov. 
Cari locu s'au stălpitu cu petrii hotare, şi de acum în- 
nainte să stăpăniască cu bună pace, ca o moşii şi ocină 
de veci; dinpreună cu urmasii săi. Și spre credinţă pu- 
indu-să şi pecete tărgului, şi au iscălitu și dumnalui 
Hagi Dima ipitropul bisăricii gospot, din preună cu noi. 

1818, Mai 23. 
Pecete cu fum, cu Sf. Ioan si: Acasta pecete tărgului 

Pietri de la Ştefan Voevod. 7127. 

1 Zbid. 
* Ibid., p. 556, no 284; cf, și ibid, |, p. 130.
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H. Dima Vel Căplitan] şi epatrop (sic): Grigoraş. (Is- 
călitură romănească nedescifrabilă.) "Avaoriots "A moare), 
p.apr.; No...zov paprap; Apirptos Nixohdoe uapnpă. Srafpi 
as... 

Pe margine: 222. Sau trecut la condică. 

IV. 

Probe de graiii prahovean. 

Din arhivele foastei administrații a Teleajinului scot aceste două 

acte care aii însemnătate şi pentru limbă ca şi pentru moravurile 

prin anii 1830-40, cînd se mai păstra toată rinduiala „vechiului 
regim“ romănesc: 

1. Ci. supt.-ocărmuiri. de 'Teleajţăjnu, plecată jalbă. 
Facu cunoscut cin. supt-cărmuiri de Teliajnu pentru unu 

Costache dascăli ce este logofătă în sati nostru. Noi, 
fiindu cărăuşi, amu plecată cu carile la ocna Slănicu ca 
să încărcămu sare la Oltelnăţă!, şi noi ami deshămatiu înti 
țarna nostră ca să păștunămu vitele, amu lăsati trei 

fetori ai noştri în paza a cailoră, şi aşa s'au pomeniti cu 
fecori şi cu mumă-sa mai susi pomenitului, şi ne-ai bătut 
fecori de morte cu paru, şi noi aamu' mersu cu sfatu sa- 
tului ca să vaza strică[ciune], și noi, sfatu satului, n'amu 
dovetitu stricătune nimică. Deacei plecati supuş rogăm... 
la cinstiti suptcărmuiri să facă punere la cale asupra 
dre|pltăţi. 

2. C. 1840. Jalbă a lui M. Pandelescu. „D[umnea|lui Costan- 
dini Stavăru, răzorîndu-să cu mine la o finiată dinu Ri- 
zăneşti, în lipsă m[|e| de acasă, la băile de la Balta Albă, 
dumnialui, puindu-şi oameni la coasa finului, nu şi-au 

păzit numai driapta stăpinire, ci ai pus de au cositii şi 
dină trupu fineţii mele giumătate.“ Plingere. 

1 Olteniţa.
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B. INSCRIPTII. 

I. MĂNASTIREA SINAIA. 
1. La poarta de intrare prin zidul mănăstirii: 
Aciastă poartă şi cu toate înnoiturile căte să vădu acii 

au făcută părintele Dionisie proin Tiruloi [= Tirului] înă 
zălele lui Ionu Nicolae Voevoda, în anuliă de la Adamă 7228, Mai 26. 1720. | 

2. La intrarea în biserică: 

Zugrăvitu-s'aui atastă sflălntă biserică în zilele prea- luminatului Domni lo Alecsandru Costandin Muruziă 
Voevodi, fiindi Mitropolit preaosfli]nţitul Dosithei, şi s'au 
săvirşiti prină toată ostăneala și cheltuiala părintelui egu- 
menă Damaschină; ano 1795, Sept[emvrie] 16. 

3. Chipurile ctitorilor: 

Neagoe Basarabă Voevod (ca tinăr fără mustăţi). Șerban Basarabi 
Voevodii (coroană, haină de brocard, fond de aur). Costandini Basa- rabă Voevodă (coroană; aceleași haine de brocard). Magna n Tewaspa 
wena (— soțiile lui Mihai Cantacuzino ; Maria poartă calpac, cu postav 
roșu la o parte: are haină verde pe roz, blană la mineci. Teodora poartă scufie albă; dolman roşu pe haină de desupt verde; la git o legătură albă. Lîngă cea de-a doua, şese fete în roz, vînăt şi alb (trei din ele ai pe cap calpace). Mihai Cantacuzino n cun ee (= 
şi fiii lui); nouă băieţi cu haine: albastru pe roș, roz pe albastru, 
roşu și alb pe verde; toţi ati gulere de altă coloare. Mihai poartă 
mustața lungă, barbă rotundă, părul destul de mare. Poartă dol- 
man albastru, blănit cu cacom şi avînd brandenburguri; dedesupt, 
haină roză cu nasturi, mînecar cu roşu şi nasturi; brii verde. EI 
ține mănăstirea, cu înfăţişarea de acum; două turnuri, dintre care cel din mijloc are două coperişuri. Costandin Cantacuzino (Stol- nicul ; haină roşă cu cacom pe albastru); Maria (soţia sa; scufie albă ; haină verde cu blană albă). Urmează — pe partea în care 
zugrăveala a fost schimbată — încă un boier, cu trei băieţi: la urmă, pare să fie un d — deci: „Ştefan Voevod“; femeie cu scufie albă 
și haină roşie (Doamna Păuna?). Vine la rînd un bătrîn, cu haină 
albastră, dolman vînăt, briă violet ; lîngă el patru fete (Con- 
stantin Cantacuzino Postelnicul?). Urmează doi la cari se scrie 
„Toma“, „Matei“: Toma e fără barbă, poartă dolman verde 

11992. Vol. XVI. 
3
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şi haină roşie; Matei, un dolman roz pe haină albastră. În capăt, 
„Şerban Cantacuzind Voevod“ (coroană. haine de brocard, guler de 
samur, brîi roşu). 

4. Pe două icoane de la catapeteazmă : 

„br, aneaa Tukans aerpaan Heancen [= 1703; a scris 

Tihan zugravul Ivanov]. 

Paraclisul. 

1. La intrare: „1792, Mai 7%, 

2. „Damaschin mon[ah] Sinait“, zugrăvit ca întemeietor. 

3, Icoanele de pe catapeteazmă sînt din 1806, făcute de „Mincul 

zugravi“. 

Musseul. 

1. Pe un Molitvenic rusesc din 1698, de mai multe ori iscălitura 

„Mihai Cantacuzino Vel Spăt[ariitl“ şi pecetea cu patru iniţiale şi 
vulturul bicefal — cunoscută — a lui Mihai. — Pe altă foaie: 

Acestu Molitvenici iaste alu sfintei mănăstiri Sinaii de 

suptii muntele Buceaciului; Iuljie] 22 d[ni], l[ea]t 7213 
[1705]. 

2. Evanghelie rusească mare, din 1689. 
3. Mineie din Buzău. 

4. Pe un patrafir: | 

"Exevridn magă rod tepodonivoo Zecap [= s'a înnoit de ie- 

rodiaconul Zefar); 1748. 
5. Pe fundul unei cutiuţe de metal cu flori în relief, lucru apu- 

sean: 

+ Artofor dat sfintei măn[ăjstiri Sinaei otă Bucetu de 
Mihai Cant. Comli]s, leat 7235 [= 1726), Dichlemvrie] 
3 dni. 

Mihai al II-lea se găsia la Braşov, de unde trimese şi această 
cutiuţă, între 1716 şi 1720; v. Braşovul și Pominii, p. 239 şi notele. 

Antimise din exposiția Museului. 

(V. mai sus, pp. 123-5.) 

1. Antimis slavon al Mitropolitului moldovenesc Antonie (1730-9), 
apoi: Ă 

Acesti tabtă (sic) de antimisi s'au făcută precumii să 
veade, cu toată cheltuiala Sfinţii Sale chirii Antonie Mi- 
tropolită sotavschii n cea Moldoviii, corgepenia mupa [=
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de la Facerea Lumii] 720—, wm PCTEA e Xega [= iar de la Naşterea lui Hristos] 17—. 
E pe o pinză de coloare albăstrie,. 
2. Cel d'intăiii antimis al Mitropolitului Neofit (v. p. 126, now): 
Acesti d[ujmnezeescu jertvenic pre carele se săvirşaşte d[ujmnezeiasca cea făr' de singe şi sfli)nţita slujbă, sau blagoslovitu şi s'au sfințită cu măna preaosfli]nţitului Mi- tropolită ală Ungrovlahiei chir Neofit; leat 7248 | 739-40]. 
Este şi un exemplar din antimisul, publicat în vol. XII, 2. c.,de la anul 7253 (1744-5). 

3. Antimis, fără dată, al lui Filaret de Riîmnic (acela pomenit mai sus, p. 127, no via; aici am cetit însă: Preaostinţii Sale). Şi un exemplar din cel de la 1781; v. Istoricul eparhie Rimnicului, p. 216. 

„4. Antimis al Mitropolitului muntean Dosoftei Filitis: 
Cu mina prasfinţitului Mitropolitii ali Ungrovlahiei chirii 

Dosithei, leată 1793. 

5. Antimis al lui Veniamin Costachi, ca episcop de Roman: 
„„.. Care sau sf[ilnțită de iubitorulă de D[u]mnezeă chiriu chiră Veniamină, episcopă Romanului, la anult 

1796, luna —. 

6. Antimis al Mitropolitului muntean Nectarie: 
„... Sau blagoslovitu şi sat sflijnţită de smeritulu Mi- tropolită ali Ungrovlahiei chiriu chiru Nectarie, luna 

lui — 1800. 
, 

„„.„ Sau tipărit de Dimitrie Mihai mon[ah] Pop[ojvici, 
tiplograf],. Răm[nic]. 
7. Alt antimis, al lui Dosofteii al Ungrovlahiei, din 1809, cu po- menirea Țarului ca stăpinitor al Principatului, Cf. Inscripții, |, p.. 288, no 6, 

"8. Cel d'intăiii antimis al episcopiei de Argeș: 
:... Sau blagoslovit Şi Sau sfințit la smeritul episcop al Argeșului chir Iosif, Şi s'au dat la bisearica: din —, 

hramul —, sud —, 18—.



356 INSCRIPȚII 

II. RÎMNICU-SĂRAT. 

Mănăstirea. 

1. La intrare, de-asupra uşii: 

Io C[ostandin] B[răncoveanu] V[oevod]. 
Mihai Cantacuzino V[e]l Spat[arăl. 
Acastă sflăjntă şi dumnezeiască mănăstire, al căruia 

hram să prăznuiaşte Adormire de Dumnezeii Născătoarii 
şi stăpănii noastre Fecoarii Marii pre-înnălțatul şi blago- 

cestivul Domnu Io Costandin Basarab] B|răncovanu] Voe- 
vod, mișcăndu-se den răvna şi multa evlavie carea către 

sflăjntul de dumnezeeşti minuni arătătorii Muntele Sinaii, 

den temelie, în locului acesta, unde mai nainte o mică bi- 

searică de lemnu era, şi închinată acelui sfță)nti munte Si- 
naia, o ad rădicat şi o au înfrumuseţatu şi o ai înzestratu 
cu ceale ce sai căzutii, noi ctitor făcăndu-se; începăn- 

du-se a să lucra la anulă Domnului H[risto]s 1691, şi s'ai 
isprăvit la leat 1697; la cheltuiala facerii aceştii sfinte 
mănăstiri au dat şi Mihai Cantacuzino Spăt[arii], ca şi el 
să s[ă] chiame. Aceste dar s'aă făcut în slava şi lauda 
numelui Domnului şi veatnicului D|ujmnezei şi în buna 
pomenire şi ertarea păcatelor lor şi a” părinţilor lor; leat 
7205 [1697]. 

2. Chipurile ctitorilor: 
"AfEpuos Înpbouzvos, uâvayos Învatems [= Averchie egumenul, mo- 

nah sinait). lo Mateiă B[asarab] Voevod [haină de brocard de aur]. 
Jupan Preda Vornicul Brăncoveanul, jupaniţa Păuna [haine de 

brocard roșu la amîndoi]; jupan Papa snă Preda Vornicul, tatul lui 
Costandin Voevod [capul gol, ras; haină verde cu două brande- 
burguri de aur; haină de desupt, roşie]; jupaniţa Stanca Cantacu- 
zino [cu scufie albă, prelungită printr'un vă! alb încreţit în jurul 
gîtului]; Io Costandin B[asarab] Voevod, Doamna Maria; [fiicele lor:] 
Doamna Ilinca, Doamna Safta, Doamna Ancuţa, Doamna Safta, Doamna 

Mariia, Doamna Bălaşa; [fiii:] Io Costandin Voevod, Io Ştefan Voe- 
vod, lo Radul Voevod. [Bălașa vine după diînşii.] 

3. Pe păretele din stinga şi pe cel stîng: 
lo Şerban Bas|arab] Voevod [coroană, veșmînt de brocard roșul; 

Costantin biv Vei Post. Cantacuzind, Elina, jupanița ego; Mihai 
Cantacuzino Spăt,, jupaniţa Marga; [fiă mic:] Mihai snă [e viitorul
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Mihai Comisul]; [fete:] Maria, Ancuţa, Păuna, Ilinca [rochii roşii. şi vinete]. . 
4. Pe o icoană: | | 
Acastă s[fănjtă icoană S[fănjta prapla]d[o]mna Parascheva S'ai înbrăcat [cu] cheltuiala dum[neallor Panait Se... [prins într'o floare de argint nouă), Hristodor Nicolescul, Eleni, soţiia [lui]; spre veenica pomenire; 1813, Iule. 5. Pe alta: 
Sau plătitu acastă icoană de zugrăvitu şi de av. (2) cu argintu de Tocalogaru (sic) i Maria), soţia sa, i Neculae fiu-său, spre a lor pomenire; 1835, Iunie. 6. Pe catepeteazma de zid: 
Costandie, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscopă sfăntului şi de D[ujmnezeu îmblată Munte Sinai. "Iooize Xivaterg 1806, Septemvrie 7. 
7. Pe un artofor: - 
Aoviatos îepou, u, jum rod efăpys [e darul miei, Dio- nisie ieromonahul). 
8. Pomelnic noă, începînd cu Brîncoveanu. 9. Grafite, ca: Jakob W lodarski, 1792 Şi altele. 
Cu privire la întemeiarea mănăstirii din „tîrgul Rimnicului“, Cro- nica lui Radu Greceanu cuprinde la data de 1696 aceste îasem- nări: „însă mănăstire mare şi cuvioasă, cu chilii de piatră şi cetate împrejur, pentru că, fiind şi în loc ca acela de este în calea 0ş- tilor, şi mai mult a Tătarilor, drept aceia Măria Sa at pus nevoinţă împreună cu unchiul Mării Sale ce s'au zis mai sus, de o aii făcut cu tărie, ce multora scăpare şi apărare să fie.« În toamna anului 1706 se spune în acelaşi izvor că Brîncoveanu a venit la Rimnic. La 14 Septembre stă acolo, „veselindu-se cu toți boiarii Mării Sale“; a doua zi merge la Sărata. 

III. BISERICA DIN PAŞCANI (Suceava), 
1. De-asupra uşii de intrare: 
Acast[ă] svintă biserică,runde să prăznueşte hramu sfi[nj- ților arha[n)gheli Mihail şi Gavriil, ani de la zidire Lumi 7172 [1664], Mart 31, sai ziditu dină timelie de fericiţi întru pomenire Iordachi Catacuzino Marele-Spatari şi soţie sa, Alexandra, apoi, după întă[m)plări, agungînd a să afla şi întru stricătiune ŞI în lipsă de podoabile cuviincoasă,
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de iznoavă prifăcăndu-să, s'aii înnoit cu adăogire şi sai 

înpodobită înlăuntru cu toate cele după cuviinţă de lor- 

dachi Balş Marele-Visternic, fiiul fericiţilor întru pome- 

nire Lupu Balş Marele-Logofăt şi soţie sa, Safta Cataco- 

zini, spre pomenire acelor câre după aceia 0 âui păzită 

şi au privighietu pentru bună stare ei şi spre pomenire 

a tot niamul ctitorilori ei, la anii de la Mintuitoriuli 

Hristosă 1807, Mai 1. 

2. Pe clopotniţă, sus: 

H3Roaeniei WTWA H NOCIMEIUEHIEA CHă H CREPIUEHIEM CTTO 

ASXA Mâua ca H Ch3AA ca, CHTEOPH H SKpa[cH] cra upkBH HA 

€CT Xpam €Tro ch 8... dpăHerparura n apkarraa (lHxana H 

TaRpina ÎWpAAKIE BEA RHCTAPHHR H KMrHHA €ro flacăan Apa 

B% BATOUCTHROMS H XCARBHECAS Pap. HumS Iv Escrpariia 

BOEBOA, Pap 3EMAH MOAAARCROH, BAAT „3pĂE, MCUA IA. | AH 

[= Cu vrerea Tatălui şi ajutorul Fiului şi cu săvirșirea 

Sfintului Duh s'a început şi s'a zidit şi s'a făcut şi s'a 

împodobit această biserică, la care este hramul Sfintului... 

arhanghel Mihail şi Gavriil lordachie_ Vel Vistiernic şi 

jupăneasa lui Alexandra, supipiăgoceslivul şi de Hristos 
iubitorul Domnul nostru Io Eustratie Voevod, Domn al 

ţerii Moldovei, în anul 7162 [1664], luna lui Iulie în 10 zile.] 

3. Pomelnic slavon: 

Iloaen FA ALIA păB CKOH EAXIH KTHTOPH CTOH WEH'TEAN 

ceno [= pomeneşte, Doamne, sufletele robilor săi, cu- 

cernicii (9) ctitori ai sfintului lăcaşului acestuia]: aena, 

Iwn, Iaaaain, Hacracre n uaă, HX, Iwpaakie Banrak8snno, 

Rarepuna n aaa, HX, Bocranran, Iwpaakie, ww, Hanna, Gasa, 

Hacracis, Muxan, Er. [Cantacuzinii], Bmapanaa n ua H%, 

Twpaakis Br. [Cantacuzinii], Marăanapa ui «aa u%, TaBgna, 

Giga n aa, HX, Cewprie, fInrhaue H wap, HX, Ilerpauiko, fluina 

H aa HXH, SInoeroa, Rarpuna n uaa, ux, Ppuropie Br. [Can- 

tacuzinii], ana n aa, n, Alapie, aena, Toasrp, Magie n ua, 

Hy, Eancagă, Iwu. 

4, Pe potir: 

Mynodijee, Kbpre, răy Bobhoy o0v, [eopyiov xzi râv rdyăv. 1802, 

TăV $ ov 6w TotvwV



INSCRIPȚII 359 

'Toohiov [== Adă-ţi aminte, Doamne, de robii tăi, Gheorghie și fiii; 1802, Iulie]. 
5. Octoih de Lemberg, 1644. 
6. Răânduiala diaconiei (acefală), 
7. Pe o Cazanie din veacul al XVII-lea: 
Atastă carte mi-ai dăruit-o Ioniţă Beldimani în cur- sul anilorii 7253 [1745), Mart. 20. 

Vasile Cantacuzino bivă Velu Stol[nică). Deni mila lui Dumn[ejdzei şi dină silința dascălului meu. 
8. Pe o Evanghelie din 1697: 
„+. Marichi Vist[ernicesei]; dat-o la slfăn]ta bisearică ot Băneasa. [Pecetea Cantacuzinilor.] 
9. Pe un Zriod grecesc: 
Acast numit Triodă este al dunisale Visternitului Gheor- dache Balş, şi l-au închinat sfinti biserici Pășcani, ci este hrathul Sfinţi mai mari. .. Și amu scrisă eă cu măna dascălu Ștefană Muntianuliă. 
10. Pe un Triodion de Bucureşti, 7208: 
Carte de la Păşcani: atastă sflănjtă carte ce să numeşte Triodu, să să ştie că iaste a părintelui popei Oprii snă popei Radului oti Herăstrăă, ginerile popei Nanu otă mahalao popei Crătuni; 7245 [1736-7]. 
A fost şi la „săhăstrie den Ciahlăă“ (Durăul), la 4 Ianuar 7149 (1741). 
11. Chiriacodromion de Bucureşti, 1732, 
12. Triod de Bucureşti, 7244 (1736), 
13. Liturghie de Petersburg, 1732, 
14. Mineie greceşti din veacul al XVIII-lea. 
15. Mineie de Rimnic. 
16. Ectenit pentru Țarul Nicolae Pavlovici, 
17. Tipicon de Iaşi, 1816. 

IV. BISERICA DIN OLTENI (lîngă Rîmnicu-Vilcii). 
1. Veche îusemnare de-asupra uşii (astăzi dispărută): În numele Tatălui şi al Fiiului şi al Sfintului Duh, amin. Ziditu-s'ai această sfintă biserică, unde să prăznueşte hramui sfîntului arhierei Nicolae, de ctitorii părinţi ar- hierei Eftimie Vlădica şi Mihail episcopul, iar această
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tindă, cu clopotniţa, zidită, înfrumuseţată cu zugrăveală, 

după cum se vede, cu toată cheltuiala robilor lui Dum- 
nezeă preotu popa Marin, cu soția sa, Vasilca preoteasa, 

şi Constandin cu soţia sa Păuna, şi aii mai ajutat şi alţii, 

care cu ce au putut: Preda, Ioana, Nicolae, Sora, Dobrea, 

Floarea, Dima, Catrina, spre vecnica pomenire ; 7389 [1830], 

Septemvrie 15. 
După Ghenadie Enăceanu, Visife canonice, p. 5. 

2. Zugrăvit în altar (astăzi nu se mai vede): 

S'ai zugrăvit acest altar cu cheltuiala robilor lui Dum- 

nezei popa loan, diaconu Gheorghe, ca în veci să aibă 

pomenire; 7303 [1794-5). 
Ibid. 

3. Afară, de-asupra ușii (iarăşi şters): 

Nicolae preasfinte, 

Caută spre noi cu milă fierbinte! 

1835, Septlemvrie] 15. 
Ibid. 

4. Chipurile ctitorilor (azi îngrozitor prefăcute): 

Eftimie Vlădica; Mihail episcop. 
Ibid. Reproduse în Istoricul eparhiei BRimnicului. p. 8. Ţin pe 

mînă biserica fără turn. Pentru vremea cînd ati păstorit aceşti 

arhierei, v. Floarea Darurilor, 1, despre cartea citată mai sus. 

5. Zgîrietură în cărămida aparentă a păreţilor laterali: 

Iphkerann ce ASmnTpa epeniua, AEP s3cRi; dănxanan cun ere, 

«See [= a răposat Dumitra preoteasa, la anul 7212=—1713-4; 

Mihail, fiul ei. 7225=1716-7]. 

6. Alta: 

Iem[enu] ran onnki, Bar 3că [= pomeneşte, Doamne, 

pe Ioanichie; anul 7260=1751-2]. 

7. A treia: 

INomenn run epen Gras, z3es, meua H[ocmapia] A [= po- 

meneşte, Doamne, pe preotul Statu; 7209 = 1700, luna 

Noiemvrie 4]. 

8. A patra: 

Akr 373, Aanita m. |7307—1828-9; Daniil monah. 

9. A cincea: 

Candu ai luati Nemţi Țara, la 7225 [1716-7].
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10. Pe o cruce (e, 1650-700): 
Stanca, Iona, cu fii lor, cu neam(ul] lor. 11. Pe un potir de cositor: 
Ilemun rean Pop[a] Ghiorghie i Stanca, Rista, Rusa, Marga, Tănasfe], Conda, Chira, Mariia, Aspra ; 7227 [1718-9]. 12. Pe un Mărgărit, întăia ediţie: ” Leat 7270 [1761-2] de la Facerea Lumii, m'aă făcut Măriia Sa Costandin Nicolae Voivod Logfo]flăt] za Visterie. D[uJmitru. 
13. Cazanii din 7246, 
14. Pe un Penticostariă din 1743: 
Acest sfânt Penticostară, acestu sfăntă Penticostarii (Sic) l-ami dăruitu la schitulu sfintei episcopii ce să nu- meaşte Oltenii, unde să cinsteşte şi să prăznuiaşte hra- mulă sfîntului ierarhi Nicolae, ca să fie pentru treaba sfintei biserici stătători, ca în veaci să ami pomenire; Fevlruar] 26 dni, 7254 [1746]. 
În două locuri, pecetea cu negru a episcopului Climent. Și în Istoricul eparhiei BRimnicului, p. 328, nota 2, 

V. CRUCE DIN ȚIGĂNIA RÎMNICULUI-VÂLCII. 
Cu vrearea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului ŞI cu săvră- şirea Sflăjntului Duh rădicatu-s'ai acastă sf[ăjntă şi de Viiaţă făcătoare cruce întru lauda sflăjntului şi de ciude făcătorții] Nicolae în zilele bunului creştin lo Duca Voevod, cu toată userdia şi cu nevoinţa preasfinţitului părinte chir Stefan arhiepiscop Răimnicului, Noul-Severin, meseţa... 20, leat 7183, 1673 [fals, de fapt, 1675]. 
Pe altă lature: 

Această sfăntă cruce sai mutat de Andrei, Ecaterina, 
Vasile, Mihai, Ioan, Maria, Măria.



 



MISCELLANEA



Stas 
Retete asa 

 



I. Scrisori ale lui lenachi Kogălniceanu cronicarul 
şi ale altora. 

I. 
Vornice dină satulu Ponceştii i voi, lăcuitori săteni de acols, dintr” acestui satu dini Ținlujtu Eşului, sănătate vă poftescă. Mai multă mavuiu cătră voi, fără de cătu aice m'amu înştiințată că aţi fi cumpărată venitul MOȘII dumisale Stol[nicului] Tomii Iamandi, a Punceştilori, care moșie este de iasta parte de Prutu, şi şideţi pe dănsa. Are moşie în ceia parte de Prutu, numai cu uni medianu de boi treci la malulă Prutului, iară nu maj multă, iară de acolo încold, de ceia parte, este moşie me, Vale-lui-Rangu, cu altele, după cum Ştiţi cei bătrăni ai voştri. De care iată vă scriă, în hotarulă miei, în ceia parte să nu vă întindeţi. Iară, de are stăpănu care v'aă Văndutii, în aceia parte mai multă de căt v'arătă, să-şi iă dumnelui scrisorile şi să vii, la Eşi, ȘI-ȘI va căuta cu mine cu Divanul, Şatunce,— după hotărăre Divanului, căci eu săntu de a pirure la Divani faţă. Iaru voi să nu vă întindeţi; că pentru una ca atasta vă dau de ştire ca să ştiţi, căci, pe urmă, cătă de puţină pagubă mi S'a pricinui, din capitile și casăle voastre să voru plini. ŞI să nu ziciţi că nu vamă dati de ştire pentru toate. Că mai multă decătiă varăti, lamandieştii [n'aii] în ceia parte. De care datoria îmi facă; în alta parte cumpăraţi : nimini nu vă opreșşii, că-i a dumisale; iară în ceia parte, curgi după cumi vă arătu, Faciţi-i ştire, ŞI, dacă va ave moşie, va veni Şi-Şi va căta-o cu &udecata. Căci eă amu dati poruncă la o[mul] miei, şi pe Toader Iamandi să nu-lă îngăduiască a Stăpăni în Coloneşti, căci săntă baştină
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ale meli, şi Coloneştii ci i-au dati frati-miei zestre, au 
eşăti să-și caute cu soacră-sa, pănă este vie. Iarii la aceştie 
treabă n'au. Şi, după cumi vă arătă, căutaţi ca să nu cum- 
păraţi cu banii voştri găltavă, că pe urmă v'a căde cu 

greu. Şi eu datorie îmi facă de vă arătă pre amărunt|ulu]. 
Acasta, şi fiţi sănătoşi. 1791, lulie 12. 

Enachi Cog[ă]i/niceanu], Stol/nică.]. 

[V=:] Cătră Vorlniculi] i sătenii di satulu Ponceştii, di pe 
Pruti, de la Ţăn[ultulu Iaşul, să să de lăngă Zberoai. 

II. 

Vornice Ioniţă Lupaşcu, sănătate. Iată că aici m'amă 
înştiințatu că ai fi vichilu a Stollni]c[ului] Tomei lamandi 
acolo, la Ponceşti; de care ai fi învităndu pe oamenii dinii 
satu Ponceşti ca să triacă Prut|ulu] în cee parti, ca să-mi 
stropșască moşie me Vale lui Rangu, ce amiă acolo cu alţi 
răzăşi di acolo. Di care mi-au fostu di merari, că eşti omu 
sluj|i]tu, şi de ce nu vei să socoteşti ce va să zăcă urma, 
aciastă îndemnare ţăranilor ca să triacă în tărie, să e 

dejmă lui Iamandi? Care nu poţi să socoteşti că poate să 
să bată cu răzăşii? Şi nu-i o nimică dacă s'a face şi moarte! 

Că Vornic|ulu] a da samă, sai lamandi îi va apăra, ca 
unu mare puternicii ce esti în Moldova, — socotindu că” 

atunce s'a tragi, şi a da pe Vornici de grumaz, apărăn- 
du-să că nu știe nimică. lar, di săntu scrisorile lui la- 
mandi în măna ta, ca la unu vechilu ce eşti, şi scriie în- 

tr'ănsăle că moşie Ponceştii trece Prut[uli] înă Vale-lui- 
Rangu, chiamă pe răzăşi, şi le arată ce scrie, macariă şi 

mie, şi atunci trece sănătosi, iară nu cu sopile (sic), 

că nu ţori da! Şi ţarătă că nu te porţi bine. Şi, pentru 
ca să lipsască aceste, iată că ami trimesi carte dom- 
niască că să € răzăşii di pe Vale-lui-Rangu di a zăce 
din toate, după cumă arată carte g[os]p[o]d. Iară, căndu nu 

veţi mulţumi, să va opri toată dejma, şi vei da ştire Stol- 
nic[ului], și a veni, și vomă sta, şi ne vomi judeca, fiindu 
Domnie, şi a cui scrisori voră fi mai buni, acela va lua
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şi păne. Că aşe să cadi, fiindu că-i stăpăniri aici ; ŞI nu cu bătae şi cu băţulă, că nu ședi bine. Că te numeri omu slujlijtu, şi cu Sămţări, şi să cade, pricini ca aceste, cătă vii pute, să le potoli, iară nu să le aţăți. Şi, ca unu vechilă, poți să dai di ştire şi Stol[nicului] Iamandi. Și eu iată că datorie îmi facu; Şi apoi te socotește să nu-ţi cadă mai cu grei. Aciasta. [1790], Avgust 11. 
Buni voitoriu: 

Enache Kog[ă Ji niceanu], Stol[/nicu]. 
Cătră Ioniţă Lupaşcu Vornicelu de la satu Ponceştii, de iastă parte, să să de la Prut. 
Pecete mică, roșie, cu scut şi arme ; ruptă, 

HI. 
Vornice şi Voi, săteni, sănătate. Aducăndu-mi Andrei Ruzmeci, săteanu de acol6, o Scrisoare a voastră, ce-mi scrieţi ca să vă văndu venitulă acei moşii, deci, fiindă- că înă estu anu nu esţi vândută nimărui, nici voi nu o văndă. Ci să căutați voi să o Stăpăniţi, toti hotarulă aceşștii moșii, după cumu ai înblată din vacă amăndoi părțile: peste Prut păn în părău Rangului, după cum ştii voi moşii pă unde merge cu hotaru. Ce nimi pe alți răzăşi, de să vor scula, să nu-f îngăduiţi. Iaru cine va ave ceva, să cauti la Divanu, Și voi, ce-ţi fi cu lăcuinţa pe aciastă moşii, veţi da obienuitu adetu la acestu anu, atăt lei de casă, şi dejma pănei şi a fănului, și a stupiloru, — veţi da după obicei. Şi poroncă şi tu, Vornice, să aibi, a-mi purtari de griji moșiia, a nu să Păgubi ceva dină veniturile sali. Şi voi, de veţi fi supăraţi de cătră cineva, să veniţi la Mini, și ei, la celice Voi pute, mă voi săli în spre odihna voastră. Pentru oamenii ce-mi scrii că au fugitu dină satui la alte sati dinu păn preguru, să mergi, Vornice, la dum[nea)lor boerii ispravnici, şi vei arăta fu- Ziţii, pe unde săntu, şi dlujm(nealojr, după poronca dom- niască, îi vori aduce la locă. Aciasta, 1793, luni 8. 

Enachi Cog/ă]l/niceanu,], Stol/ni.Je.
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IV. 

Cu plecătuni sărută cinst[ită] măna dumlitale], arhonă 
Logojf[ă]t. 

Cu voe lui Dumnezăi şi blagoslovenie dumlitale] ami 
veniti şi ei astăzi acasă, arhonă Logjo)fle]te. În vreme 
căndă ami fostu la Eşi, cătă ti-ai pusă pentru mine, 
eă ştii. Milostivului Dumnezău să lungească viiaţa dumfi- 
tale] cu fericire! Dară amă luată făgăduință dela dum- 
[neata] că te vei sili şi pentru isprăvnicie Sucevei, că 
ami avuti şi făgăduință, după cumă şi însuşi dum[neata] 

ştii. Acumă văzuiu într'altu chipi, şi, căt pentru vărulă 

Matei, cu numele lui Dumnezăă de nu-mi pare bini, şi 

doremă să fiu tovarăşi cu dum[nealuli. Dar ce să facu? 

Acasta este din neînnorocire, iarii, căti pentru voinţa du- 

m[itale], după bunătate care o porţi şi dragoste camu 

cunoscuti dela dum[neata), săntă încredințată că vei fi 

fosti bucurosi ca să fiii. Cu toate acestea mă rogi, ar- 

honă Log[olf[e]te, din partea dumitale], ca să scrii dum- 

[neata] uni răvașă cătră vărulu Mateiu, ca să mă agute 

la puţintei oameni ce ami aicea. Și mă rogi să scrii Şi 

Banului Vărnaviă, că destuli ami pătimiti de isprav[nijciă 

&-au fosti mai înnainte, că, căte răndueli au fosti, nici- 

una nu m'aii trecut: ai adaosi la €vertu şi cu 4 lei; au 

mai venită nişte Țigani aicea, de au furati şi ati jăcuită 

oamenii, că furas[ă] şi cai, şi, dacă aă săritii după dânşii, 

şi i-au prinsu, isprav[nile[ii] au găsitu eftirale (sic), şi ai 

veniti aicea și i-ai mai luată 36 lei. În credinţa lui Dum- 

nezăii îţi zicu, arhonde, că, puţini oameni ce ami, ai rămas 

să să spargă. Căci nu-i sati vechii, îi numai de vro 

patru ani; amă (sltrănsu nişte bejenari calici, și, puţinu să 

li să de pricină, s'orii sparge. Şi Dolhasca este ştiută şi 

de dum[neata], că mai înnainte, pănă a nu veni eu în- 

trănsa, nu trece ani să nu se facă ucideri; de cănd 

amiă venitii aicea, s'aii tăet aceae. Acumi, dacă s'ori duce 

acei doi-trei oameni ce ami, întăi eu voi fi Jărtvă tăl- 

hariloră. Pentru atasta mă rogi, arhonă Loglolfejte, după



MISCELLANEA 369 

bunătate care o porți, chiverniseşte-mă să nu vinu la o stare ca aceaia. Ei la vărulă Matei ama toată nădejde, Şi mai vărtosi de-i scrii şi dum[neata], că dinu copilărie dumisale bini amu trăit, Osăbită, arhonda, nu ştiu de mi-or da ceva dinu venitulu boerii, iară, prină 'bunătatea dum[nealuji de a fi ceva, mă rog, arhonii Logţojf[elte, să nu mă uiţi, măcară că ami toată nedejde, ştiindă cătii ești de bunişoru. Osăbitu ieată Şi uni zapisu a lui Costandin Cernovodianulă, ce l-ai datii la desătină pen- tru rupta Pășcaniloră; care l-amu dată rămășiță 20 lei. Osăbitu, cănd eramă astă vară la Eși, mi-ai fosti po- runcită d[ujm[neata] pentru niște dohotu curată: iată acumiă trimisăiu dumitale] cinci vedre de dohotiă foarte curată. Și săntă a dumitale] plecată slugă, 
Iord/achi] Canano Pah[arnică. 

Dumisale cucoanei Catrinei Loglolflejtlesei], pre-iubitu so- țului dumitale, mă închină cu multă plecăciune, şi mă rogu, celebi, să-i zici să-ți fie havale dumlitale] cu aducere aminte, ca să nu mă uiţi. 
Cinst[itului] şi al mieă mai mare, dum[nealuji Ghiorghii Sturdza Vel Logfojflăjt, cu multă plecăcune. 
Pecete neagră cu: „loriidachi Canană: 1779“. 

V. 

Cinstiti dumlitalji lordachi Vărnav, viori] Postlelnicu], fericită sănătate îţi poftescu dela Dumnezăă ca să-ți daă- ruiască. Răvaşțul] ce ai triimis cu Vornicu dină Liveni, amă luati. Pentru cercetare ce ave să e Vornicu în loculiă cărăușului, fiindă-că nu s'au adusă, după pofta dum[itale) 
sau trecuti cu videre, și i Sau plătită şi bani pe acelu 
cară, la 9 cetferti, 14 lei, 69 bani. Beză 5 lei ce ai luată cărăușului di la Divanu. Pentru supărările oştenilor, ce-mi 
scrii că tragă bieţăi lăcuitori, la acasta piste totu loculii tragă supărări, iară pentru că le-aari fi cerăndiă frănghii sau orză, nice de cumă să nu li să de, fiindă-că i-amu trii- misă şi la maioruli, ca să arati supărările lori. Pentru 

11992, — Vol, XVI. 
24
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doi cai ci ai triimisă, cari cai săntu la dum[|nealuji de 
astă toamnă prinşi, i-ai adusu Vorniclulu] aice. 

91, Ghenjalr 26. 

A dumlitalli frate. 

Răvaşu că s'au priimitu cai la Botoșani de dum|nea]lui 

Spat[ariulu]. 

Lichini, Ivană, Ostafi .... 

II. Catastiful şi diatele Marelui-Vistier Nicolae Başotă. 

La 1701, se întăriaii moşiile Şoldăneşti — viitorul tîrg şi oraş al 

Folticenilor —, Broşteni şi Pădureni lui Nicolae Başotă Vel Vistier 

(Doc. Callimachi, |, p. 359, no 293), Avea moşii multe şi aiurea, şi 

dădea bani cu împrumut (Doc. Cantacuzinilor, p. 123, no Liu). 

Această avere-i venia de la înnaintaşii săi, căci, de şi familia Ba- 

şotă nu era din cele mari (numele e însă foarte vechiii; cf. Balotă, 

Hociotă, Câcotă, Dobrotă, etc.), Gheorghe Başotă jucase un rol po- 

litic în veacul al XVIl-lea (v. vol. IV, tabla), începînd de la Că- 

mărăşia dom nească aducătoare de cîştiguri bune (vol. XI, p. 91. 

no 193; p. 276, ne 22), iar Hatmanul Zosin un rol militar ridicul către 

sfîrşitul veacului (ibid., p. 157. Fiul lui, Petraşcu, Neculce, p. 269). 

Başotă fu, după Paladi (Neculce, p. 289), Vistiernicul lui Mihai 
Racoviţă. în a doua Domnie, vestită pentru lăcuste, foamete, de- 

setină ţărănească, şi pe Mitropolit, episcopi, mănăstiri şi toţi boierii, pe 
lingă breslele scutite, apoi pentru pogonăritul crescut — un galbăn de 

pogon, de „oftaă şi se văitaă“ cei cu viile, — pentru „vedritul“ 

adaus la cules, după ce „uitase pogonăritul*, pentru fumărit, 2 ughi 
de horn. care a făcut „de și-au stricat căscioarele, de le au răsipit 
din temelie“, sau măcar hornurile (N. Costin, pp. 56-7). 

Cînd urmâ în Domnie Nicolae Mavrocordat, mulţi fură loviți de 

urgia lui, ca Rugină şi Ştefan L.uca Vistiernicul, „pentru banii ne- 

păştilor“; cei ce înnaintaseră bani Vistieriei rămaseră păgubiţi (N. 
Costin, pp. 74-3; Neculce, p. 295). Zlotaşii aveau poruncă să dea, 
înnapoi „mojicilor“ banii de pe năpăşti şi „pecetluinţele“ de un, 
leii (Neculce, 7. c.). Ilie Cantacuzino, noul Vistiernic-Mare, se arătă 
neînduplecat. 

Başotă căzu la închisoare, şi rămase un an acolo (cf. N. Costin 
p. 80), şi averea i se mistui în descurcarea Vistieriei lui Mihai- 

Vodă. 
Başotă avea, din căsătoria cu jupăneasa Axinia, un fiii, Toader 

*
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care ajunsese abia Spătar-Mare pănă pe la 1720. O fată a lui luase 
pe Spătarul Stroici, alta, Catrina, pe Gheorghiţă al Manii, boieri- 
nâș, o a treia, Alexandra, pe un „fecior de boier mare“, Dumitrachi, 
care o lăsă muritoare de foame şi fără adăpost; alta, Maria, merse 
după tratele vestitului viteaz moldovean din oastea lui Sobieski, 
Costașco Turculeţ, după Medeinicerul Andrieş ; iar cea din urmă, 
Tofana, se mărită cu Ilie de Vistierie. 

Faţă de aceşti urmaşi ai săi Başotă își arăta starea averii la 
10 lulie 1721, precum urmează !: 

Socotiala €-ami făcută eu, Neculai Başotă bivă Vistjieriu], 
dinu moşii c-ami datu fiilor și ginerilori mici, dină căte 
mi-au rămasă, fără căte amu văndutu, di-amu dată dator- 
niciloră, cari mamă îndatorită în dzilele Marii Sali lui 
Mihai- Vodă, pentru poruncili Mării Sali, căndi ami fostu 
Visternici, şi nu mi-au mai orănduită; fără alte datorii 
ce stau neplătite; iară, căte mi-au mai rămasu, lamu dată, 
precum scrii mai gosu; It. 7229 [1721], Iuljie] 10. 

ș Fiiului miei, lui Toderi Başotă bivu Velă Şătrari, 
amu socotiti şi i-amu dati satulu Șoldăneştii, cu vecini, 
şi altă sălişti ce să hotăriaşti cu Şoldăneşti, anume Broş- 
tenii, iară dintr'alte zestre sau bucate nemică nu i-amu 
dată, socotind că mai pe urmă i-oi da. Încă elă, vaădzin- 
du-mă cami cădzută la mari greă, au dată pentru mini la 
datornici cari-s însămnaţi anume: 250 lei la Maimutu 
Dervișolu otă Romani, Şau mai datu lui Husainu-Sărdari 
40 lei, şi 34 stupi lui Toderaşco snă Ursăchioae Stolnicesii, 
iară pentru mini. Ş'ai mai dată 20 lei la moarte maică-sa. 
Aceste căte ai dati pentru mini, li-au dată din dzestre 

1 Încă la 18 Maiiă, 1120, Başotă se îngrijia de moşiile lui, şi i se 
tăcea, la această dată, hotarnica satului dorohoian Brăteni: 

18 Mai 7228. Hotărnicie pentru „Neculai Başotă, ce ai fostu 
Visternică-Mare“, la Brăteni (Dorohoi). Se întreabă „Andrei 

<Balşă vtori Spăt=Ursuli părcălabulii, Pascal Hoşteniă părcăTabă, 
lonă Călimani, Ştefan Torga-6fă Dorneşti”. Se hotăreşte „denă 
semne înu semne“: „O muchişoră de delă ... Peste o ședzetură 
pântrun dănbu . . . Pentr'o răpşoră ... Vale ce să chemă Ho- 
doroe .. . Hotariulă Bordeloră.a 

Şi la 29 Octombre 7231 (1722).
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ce-ai avutu de pe gupăniasă; măcară că i-amu dati 

această moşie ce mai sus scrii, ce, cătu au datu elu 

pentru mini la acea datorii, tottuși o ară hi cumpăratii 

cu aceşti bani, fără alte cheltueli €-au făcută cu mini la 

neagunsulu mieui,— măcariă că eli au fosti scosi dinu casă 
mai înnainte di ce ami încăpută ei la datorii. . 

Iară ginerelui mieu Stroici Spătaruli, fiindă de multă 
vreme căsătorită, pănă amă mai avută prilejă di-amu 
mai putut griji căte orici, amu socotiti şi dumisali Căbi- 
cenii la Hărlău, fără vecini. Căci că doi-trii vecini €-amu 

avută la Șoldănești, ami ruptu cătă s'a alege dintr'acii ve- 
cini, care amu fostu dati fiiului miei Toderi, şami făcutii 
parte ş'acestoră doaă fiice mai mici, anume Catrinei şi 
Tofanii,— cari mărturisescu anume mai gosi, niavăndă cu 
altă, cu ce le agutori, rămăindu la ca cumplită datorii. 

Dici așa să ţie. 
Lari gineri-mei Gheorghiţă ! Manii şi fiică-me Catrinii 

amă socotiti şi i-amu datu a pâtra parte de Berești, la 

Ținutulă Niamţului, şi dini Popşăști ce să va alege, şi 
i-amu dati şi patru vecini dină Șoldănești, anume Tudosii, 

căsaşii, şi lonu a vătămanului, tiju, Ştefanu Olariulă, tijă, 
Andoniasa cu trei copii şi Vasilii snă Simioni, bucătari 
holt[eii], şi aşa să ţii. 

laru "pentru gineri-mieă lie de Visterii, cari au luati 
pe fiică-me, pe Tofana, mai pe urmă, la neputința me, şi 

neavăndu cu altă cu ce o griji, ami socotiti şi i-ami 
dati Sumătate de sati de Dolniceni. cari aă fostu şi cu 
vecini, de a pute afla pe cineva; şi, dinii vecini de Şoldă- 

neşti, amu făcutu parte de trei oameni căsaşi, anume Toderi 

snă Bălană, Ştefanu snă Istratii şi pe Andrieşii snă Magăi, 
șaşe să ţie. Şi a patra parte sai mai dezbătută, — care 
s'au făcutu 3 părţi de sati. 
Pentru ginere-mei Dumitrachie, cari ai ţinută pe fiică-me 

Alecsandra, care, căsătorind-o mai înnainte, şavăndiu prileji, 
i-ami îndzăstratu bini cu de toate, din destulii, cu bucate 
şi cu odoră, fiindă fitoră de boeri mare, ami nedăjduită 

c'oi ave pomană pe urmă, iarii dumnealui, nu şimu în ce
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chipă, că nice ş|ij-o ţine cumu să cade, ca pre o femee, 
ce era izgonită şi șăde mai multă la casa me decătu la 
casa lui, şi 'ndată au începutu a-i prăpădi c-au avută dela 
mini, şi bucate, şi odoară. Că numai ună lanţuhu ce l-amuă 
fostu cumpăratu eă în patru sute şi doaădzăci de lei, ŞI 
l-au văndută dumnealui Tomii neguţitoriului înii trii sute 
lei. ari dintr'altele nu ştimă cui li-au mai văndută, că 
li-aă prăpădită toate, şi fiică-me totă au fostu izgonită, 
pănă i Sau tămplati și morte ei la casa me. Iară pentru 
doă cupe de argintu, careli ai fostu dela mini, li-au pusu 
dumnealui singură zălogă dreptu patrudzăci de lei, di-au 
plătită patru sărindare. Iaru alte pamenţi, pănă la anulu, 
toate li-ami grijitu eă, precumu ştii megieșii] şi preuţi 
cari s'au tămplată atunce, pecumii ami grijit-o. Şi, tam- 
plăndu-să cinci șăraguri de mărgăritari, iară ce-au fostu 
dela mini, de l-amă fostă pusă eă zălog la ună Turcu, — cari 
sau preţăluită dreptu o sută și treidzăci lei, cari mi-au 
făcutu fiică-me diiată la moarte ei, — să rămăe acelă măr- 
găritari pentru grijăli ce s'au grijită pănă la anulă. Iară 
unu raftu ce l-amu fostu scosi ei de demultu, ş'acmu mai 
pe urmă i l-amu datu, Şacela şi unu inelă -au fostu 
dată fiică-me Alicsandra fiicii meli Catrinii, l-amă luati 
dela Catrina şi l-amu dată iarăşi, ca să li de nepotă-me 
Saftii, fiicii dumisali. Şi, deosăbi de atasta, mi-au fostu mii 
datori Dumitrachii cu șes[ă]dzăci şi trii de lei, cu zapisu, 
şi cu triidzăci şi optu de galbeni dini dăjdile dumisali, ce 
l-amiă plătită căndă ami fostu Visternică, fără cătă i-amiă 
rădicată de la Maăriia Sa Vodă cu pecitluituri, și patru- 
dzăci şi patru de galbeni cau luată dumnealui asupra 
dumisali, oameni dinu Dinsălești (sic), din orănduele Şi 
dini păpușoerită, dzicăndă că mi-a da pe urmă, şi nu 
mi i-au mai dată; şi cincidzăci Şi trei de galbeni dese- 
tina dumisali de pe stupi și de pe mascuri, căndă au 
eşită desetinili întăi, cari mi-au fostu tocmala cu deset- 
nicii, cătă arti cuprinde desetina dumisale, să fie în dobănda 
me. Cari aceste toate mi stau rugati dumnealui la tărgu, 
la Romanii, să i li ertu dumisali toate, şi să nu mai ames-
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tece dumnealui nici la moşii, nici la nemici. Şi ei încă 

i-amă făcută de la măna me răvaşu, să nu mai aibă nici- 

o nevoe de aceste de toate, şi i-amu dati şi zapisulă cu ce 

mi-au fostu datori, şi diiata de la fiică-me; şașe rădică cu 

sufletului mieă, că ni-au fostu tocmala, iară, pentru nă- 

cazul €-au făcută fiică-me, în doaădzăci şi unulu de ai, 

ce, di-au fostu pricina de spre fiică-me, Dumnţejdzău să-li 

erte, iari, di-au fostu pricina di spre dumnlea]lui, să de 

samă la înfricoşetulă &udeţiă, pentru (că) năcazulu c-au 

avută fiică-me într'atăţe ani, și pentru crămăluiala (sic), 

t-amu avuti noi, părinţii ei. 
Iaru pentru fiică-me Marie, &-au fostu după Andrii Pur- 

culeţi, cari după moarte lui trăindu fiică-me acolo, şi tăm- 

plăndu-să de sai pogorătu mai încoci, mai în &Bosi, şi 

năs|ălindu-i-să să să călugăriască, şi mii tămplăndu-să în 

dzilele Mării Sale lui Neculai- Vodă, în Domnie dintăi, di 

amu fostu totu închisă într'acelu ană, de datorii, numai 

c-amu audzitu că sau călugărită la mănăstiri la Topoliţi, 

și, dină vite ce i-au fost rămasă după moarte soţu-său, 

ati dati moarte vitelor ca mare, căndă Moscalii, cându ai 

periti în toată ţara. Cari puţăni vite i-au rămasi, cumu şi 

pe la alţii, şi, oile iarăşi fiindu acolo, pe lăngă dânsa, la 

Topoliţi, cari eu nici cu ochii nu li-am vădzuti. Cari eu 

la aceli vremi ami fostu închisi, de nu-mi eramii bucu- 

rosi sufletului, fără căti încă li-au prăpăditi toate; cari 

ei nu le puteami să cercu de aceli, că stamii de capului 

miei. 
Şi, deosăbi de aceia ce eramă închisii, înbla zapcii de 

la Domnie, cu datornicii înpreună, pe unde ce găsă eli], 

îm(i] lua totă, căti ei. nici de casa me nu pute[m] sta 

să-mi cauti. Iaru, dină epe şi cai, c-au fostu frănte, i-ai 

luati: Turculeţi Medelniceriulu, dzicăndu că-i datori, şi, 

dintr'alte &-aui rămasă acasă-i, c-au fostu mai buni, ai dati 

samă c'au luată toti dumnealoră: rafturi, sabii, săhăidaci, 

t-au fostu,— aşe au dati samă cau luată toti dumnealui. 

Iară, dinu epe &-aii fostu mai rămasu braci (sic), unspră- 

dzeci vite mari şi uni străjnică şi doaă străjnici, care arată
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intr'unui izvodu scrisă de atunce, cu slovă, de acolo, de căte 
vite au fostu rămasă,— iară, pănă a sosi aice, au rămasu 6 
epe mari şi un armăsaru cu zgaibă la picoră, cari de 
aca zgaibă au muritu, şi doi tretinași, cari pe unul l-ai văn- 
dutu lui Vasilii Hăbășăsculu!. Iară căte vite ai mai rămasu, 
fiindă în epile lui Gheorghiţă Mani, dându prada Tătară- 
lori, la vreme cătanelor, aă luati Taătarii şi epile lui Gheor- 
ghiţi, şi aceli ş'altora, a tuturora, căndă ai fostă într'acelt 
Ținută a Niamţului. laru, dintr'altă c-au avută € dinu casă, 
nu ştiu au făcutu, că nici cu ochii n'amă vădzută,— că e 
de la Topoliţi sai mutatu la mănăstiri la Orbicu, şi acolo 
au sădzutu pănă la o vreme, şi de acolo s'au rădicată de 
s'au dusi în sus, fără ştire me. Că ei erami pe aceia 
vreme trimisi de Mărie Sa Neculai-Vodă la Cămpulii 
Lungu; care ami tostu bolnavă acolo unii anii, precumii. 
mă ştiu toţi. Fără o blană de patce de jderi, ce o purta 
e suptu ună habacii de postavă: dăndu e tămbarulă unui 
preutii, pe ună sărăndari, ami luată ei blana dă la acelă 
preuli, veche cumii era, cari este şacmu faţă. Iară alte 
c-ai avuti, haine, li-ai luati cu sini căndu sai dusă în 
sus, nu ştimă ce li-aă făcută. Iari ei, avăndu o ciriadă 
de boi acolo, în susă, Şi neputănd-o vinde ei, şi rămăindu 
în sama dumisali lui Andrii Turculeţi, i-ai vândută dum- 
nelui, şi mi-aă rămasu la dumn[e]lui o sută şi cincidzăci 
de taleri, cu şepte boi t-at văndută mai pe urmă, bracu. 
ȘI dintr'aceşti bani au fosti să de dumnelui fratelui du- 
misali, lui Costaşco Turculu, cindzăci de lei, care îi luasă 
dumn[ellui Andrei înprumut de la fratele dumisali Cos- 
lașco cu zălogi, cuni raftu al miei, Şi mi-au scosă dum- 

1 Cu privire la Vasile Hăbășescul, aceiași colecţie dă actul ce 
urmează : ” 

26 Maiii 7233 (1725). Mihai Racaviţă-Vodă, pentru hotărnicia 
Lescanilor, „Vasăle Hăbășăsculă s'au sculată Şi aăi dată &umătate 
dintru aceste sălește sfintii mănăstirii Trisfetiteloră, pentru su- 
fletulă lui, iară gumătate ai vănduti mănăstirii, şi i-au dati egu- 
menuli de Trisfetitele 20) lei bătuțăe. Egumen e acum „Eză- 
Chiil... Pe vreme răsboalelorii pustiindu-să moșiia mănăstirii.
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njejlui zalogulă, și mi l-au dati. Nu ştiă, datu-i-au banii au 

ba, iar mii aă rămasă aca sută şi cindzăci de taleri la 

dumnealui, ca să de dintr'acei bani. Şi, deosăbi de acasta, 
ami dati pentru stupi c-au avutu ei la Cernăuţi la deset- 
nici patrudzăci de galbeni, şi treidzăci de lei goştina, de 
vreme au murităi Andrii Turculeţi, şi treispădzeci gal- 

beni pentru stupi, €-au avuti ei la Dancăuţi la Hotinu. 
Fără cătu, dinu toate bucatele c-ai avuti €, ştiu că s'au 
vănduti o iapă pagă drepti dzeci lei şi patru boi tineri 

dreptu doaădzăci de lei. Şi dintr'ace:te şau făcută € o 
rochii şi unu habaciu cu blani negre, şi slujnicii haine, 

şau dati şi simbrie unui argatu, şau plătită şi desetină 
pe puţănei stupi €-au avută acolo la Orbicu. Ş'aceşti bani 
totii la trebili ei au mărsiă, iară eu de nemică nuo amu 

păgubitu; numai €, fiindi o femee fără minte, şaă pră- 
pădită totu. lară pentru o nepotă c-au fost făcută cu An- 

drieşu, ştiindu că o ţăni dumn[elii cuscra Medelniceroai 

lui Turculeţă, spuindu-mi Istratii, sluga duinisali, aice, la 

Eșu, precumii saă adeveriti dumnneii că şa faci pomană 
cu dănsa de a o căsători, fiindu-i şi moşiili de pe tată- 

său acolo la Cernăuţi, si adeverindu-mi sluga dumisali 
Istratie, cu adevărat ami dati și eu dresăli şi zapisăli unui 
sati de la Hotinii, anume Dăncăuţi, ce să hotărăşte cu 

tărgulu Hotinuli,— cari gumătate de sat este ală miei, iară 
altă gumătate de satu este a nepoţilori mii, a Manoleştiloru. 
Cari li-amă datu la măna lui Istrate, de li-au dusă la măna 

dumisali Medelniceroai Turculesii să li de, făcăndu-şi dum- 

neii pomană cu aca copilă. ca să ţie ata gumătate de 

sati; iară cialaltă gumătate să o ţie nepoţii miei, precumu 

ni-i socotiala, di-a milui Dumnedzăi să mai iasă aceli lo- 

cură din măna Turciloră. | 
+ Izvodă de bani €-ami datu lui Tălpizu Neculii, de 

pe negoță €-amu luată di-amu cheltuitu-le la Visterie, şi 
i-amă dată banii, cari pecumi sintu însămnaţi mai gosi, 

şi pecitluiturili au rămasu totu la dănsulă. Şai toti pusi 
preţulu negoțului înă dosulu pecitluiturilori: bogasiile 
li-au pusi prini Dima Musali, şi alte negoaţă li-au pusi
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prețulă toti susii; şi i-amu dati bani di-a mănă, Şi de pe la fezori încă at apucatu bani fără ştire me, SI pecetlui- turile totă li-au ținutu. Şi, după moarte lui, rămăindă pe- cetluiturile mele la ginere-său, la Chiriiacu Găndulă, l-amu pofiitii de căteva ori, să margă la Mitropolitulă, să facemu socotiala aceloră pecetluituri, ca să rădicu eă cu sufletulă miei cum c'acești bani i-amu dată toți pănă la unu banu, şi pecetluiturile nu mi i-au dati, ca să să ţie. 
180, 40 pl! i-amu dată pănă la Ghenăari în 3. 
40 lei i-amu datu, Ghen[ăari] 7. 
48 lei i-amu dati, Ghenţăari] 24. 
40 lei mai dală, Fev[ruarie] 13. 
46 lei pl! mai dalu, F ev[ruarie] 24. 
50 lei mai dalii, Martie] 10. 
55 lei mai dalu, Mart[ie] 17. 
46 lei pl mai dală, Aplriiie] 15. 
141 lei ami datu lui Hagi-Ală pentru dănsult. 
100 lei ami mai dată lui Umeri Turculu, fără alţi bani c-au mai fostă elu datoru lui Umeriă, cari au avută elă zălogu; neşti mărgăritari la Umeru, deosebi de bani ce i-amu dată eă. 

5 lei &-au trecuti la dănsulă dină socotala ce d'intăi, și pecetluiturili ai rămasu la dănsulu. 
68 lei, c-ai luată el de la Rotă Şi de la Iordachii, dină niște orăndueli &-au strânsu la Eşu. 
91 lei, 4 pot, t-au mai luată de la Ștefanu Ploşniţi şi de la soțiile lui, tijă dină nişti orăndueli de la Eşu. 
80 lei, 2 pot., ce i-amii mai dati pe răndă, cu bani c-ai luată de la Vasfăllie ficorulă, diuă fumăritu, cu nişti mas- curi Și cu nişte brăndză. 
13 lei tijă i-amă mai dată întruni răndu, 
30 lei tiju i-amă mai datu. 
25 lei tijă mai dau. 
60 lei tijă i-amu mai datu cu 30 lei, la o chizăşie cu Tăbărţă. 
172 lei tiju mai dală.
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40 lei &-au luată Necula de la Ionă Săplpunariulă] Ar- 

manulu, de pe nişte boi ală miei. 

2 lei, ce i-au dată Acsinie, să-i cumpere niști mătasă, 

şi nu i-ai mai cumpăratu. 

1 taleră tiju. 
2 bucăţi pl fir, €-au luati de la Acsinie. 

3 ug., ug. de'ură ungurești, tijii i-amu mai datu. 

19 ug. ami dată pentru Necula, şi pentru ficorulă lui, 

şi pentru argaţii lui, la pecitluiturile cele negre, ce li-ait 

înpărţită Lupul Vorniculu! la terţi (sic) şi la năpăşii. 

1 leu i-amă dată tijă în Lune Paștiloră. 
6 lei i-amă dati la Eşi, în doaă rănduri. 

5 lei ai mai luat dinu nişti bani ce trimisleslă lui 

Crupenschii. 
2 boi i-amă dată căndă ai venită la nunta lui Gheor- 

ghiţi Mani, de şaui adusi nişte mieri de Ia fiică-me Marie, 

şi nu i-aii mai adusi. 

30 lei i-ami dati uni cală şargu, la Eși, cari l-ai 

vănduti unui Greci înă 40 lei. 
3 zloți tiju dală atunci. 

1 vacă cu viţăl, ce i-amă fostu dati mai înnainte vreme. 

14 merţi grăi şi 2 saci fănină de grău, tiță, i-amii dati 

atunci. 

Postavii ce mi-au dati dumn[ellui Vorniculu Iordachi, 

carili mi l-ai adusi Sandulu Goe, cari i-ai fostu preţului 

căte 2 lei, 5 pot.; cari faci 201 lei pliu. 

17 coţi postavu la giverdu. 
13 coţi pl postavi roşu. 

13 coţi postavă negru verde, 4 coţi, 2 rupi postavii 

fistichiu. 
20 coţi postavi naramgiiă. 

15 coţi, 5 rupi postavi verde, — cari faci peste totii: 

83 coţi, 3 rupi. 
  

Ce s'au dati de pe acestu postavi. 

1 Pe timpul Căimăcămiei lui, după fuga lui Dimitrie Cantemir.
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50 lei au luati Goe oti lordachii Celibiulu, dină nişti 
orănduele c-ai strănsu la Eşi. 

53 lei plă facă 22 coţi postavu, c-ai luati dumnlea]lui 
Vorniculu Iordachi cu 4 peci, unulu de 13 coți şi unulă 
de 9 coţi: celă de 13 coţi esti faţi, iaru celă de 9 coţi 
nu-lu poci afla; iaru pui pe Dumn(ejdzăi martură că l-ami 
pierduti. | 

40 lei €-amu dati Sanduiui Goe, carei i-amă fostă cum- 
păratu de la Vasilie Hăbăşăsculă. 

4 lei, 1 caru, cari ai poftiti Sandulu Goe dei l-amui 
dată, cari mi-lă făcusă ună datornici, și să-mi ţie Goe în 
samă, 

50 ug. mi-ai poprită dumnțejlui Vorniculă Iordachi 
dină doaă cferturi c-ai strănsu dumnlellui de la Cămpulu 
Lungu, cari trecă la dumnje]lui mai multu 29 lei plojlă. 

  

Cui c-amiă mai rămasu datori de căndă ami fostu Vis- 
ternică în dzilele Marii Sale lui Mihai- Vodă. 

+70 lei lui Hagi-Smailu. 
200 lei lui Mehmet Murtaza-Olu. 
100 lei lui Hasană otă Vaslui: i-amii plătitu 50 lei lui 

Hagi Halălă-Olu otu Romani. 
70 lei la doi Jidovi, la unulu 30 lei, şi la altulă 20 lei, 

pentru cositori ce s'au luati de s'au făcutu &-au trebuitii 
Craiului Şfedzăscu!, că ndu au fostu la Tighine. 
100 lei Tomii neguţitoriului. 

  

Iară altorii bresle, tubotarilori Și cizmariloră şi blă- 
narilori și cojocariloru şi băibărăcarilori, căţi bani li-amu 
fostu ei rămasu, deci s'au luată de la dănşii pentru tre- 
bili Curiii domneșşti,— li s'aă orănduită la dumn[ejlui Lu- 
pulă Vorniculi şi la Costantinii' Zbere, de li-au ținutu în 
samă, dinu pecitluiturili celi negre, carili li-aă înpărţitu 
dumnțejlorit aici, la Eşii, precumă arată Şi izvodulă du- 
milorsali, anume cui c-aă ţinutu înă samă,— cari este iz- 
vodulă faţi, iscălită de dumnelori, şi izvodulă cari ce s'au 

1 Carol a! XII-lea.
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luati de la dănşii este faţi, şi pecitluiturili meli de la 

dânşii nu li-au fostu luatu. 

Nec[ujlai Başotă bivă Veli Vist/ierii]. 

Bașşotă avea o soră, Safta, care se mărită cu Manul Hasan Pă- 
harnicul —, cum îl arată numele, un Grec curat. Cu dinsul are 

Safta mai mulţi fii, dintre cari unul Toderaşcu Manul. 

Aceasta se vede din actul ce urmează în resumat: 

23 Octombre 7228 (1719). „Safta Păhărnicasa a răpăusatii Manului 

Hasani Păharniculi* împarte „moşiile şi vecini fiilurii miei“: celui 

mai mic, Toderaşcu, îi dă Hulpăşeștii (Roman), parte din Şofrăneșşti 

(Neamţ); între vecini şi fiul lui „Bălăcelă, ... Şi dinit vecini ce-să 
înprăştieţi, car[e] sur afla, iară să le fie înpărţitură pe 4 traţi, şi dinu 

Țigan[i] car[i] sură atia, iari să le fie frăţeşte înpărţitură pe 4 fraţi, 
şi Sumătate desati de Dancuuţi, ce săntă înii Ţănutulă Hotinului. 

car[e] ne este înpărţitură cu frate-miei, cu Neculai Başotă bivă 

Veli Vist,, iată i-amii dati fie-mieii, lui Toderaşcu, pentru căci elă 

aă avută mai puţinte parte dinii agonisăta nostră, fiindă mai mică, 

pentru căci cei mai mari aă apocati de au luată; care elu nu ai 

luati , . . Cumpărături de vii şi de lucuri de presăci, care le-ni 

cumpărată dumn[ea]lui Suţulă Banulă, Păharniculi, înpreună cu 

mine. EI s'o şi comînde. 

Iscăleşte ea şi fratele ei. 

Peste cîţiva ani, la 3 Mart 1728, stînd în laşi, dar purtind nu- 

mele călugăresc de Nicodim, Bașotă face o diată, prin care între- 
geşte partea de zestre, mai mică, a fetei lui, Tofana, măritată cu 

lie de Vistierie: 

laşi, 3 Mart 7336 (1728). „Necudemi monah Basotă 

c-amă fostu Visternicii-Marea“ arată că, după ce ami 

rămas la multă lipsă, dinu tămplarea Visterie, în dzilelea 

Mării Sale lui Mihai-Vodă, și loindo-mi datornici toată 
agoniseta ce amă fosti avăndu încă din tenerea[ţe)le mele, 

pentru bani ce amii fostu loată, şi negoță demiu dată la 
trebilea Visterie, şi nerămăindă cu nimici, dumnelui 

ginerea-mei Ilie otă Visterie m'au grijiti de toate căte 
mi-ei trebuită, şi pănă ami fosti miriani, şi dopă ce m'amii 

călugăriti. Şi, agungăndi la adăncă bătrăneţe, iată îmi 
aşteptă sfărșitulă viaţlii]. Şi, rămăindă o moşie, trei părţi 
de satu de Giorgeşti, ce săntă în Ţinotolă Hărlăului, cu
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hăleştie, fără a patra parte ce au fostă a răpăusatu lor- 
dachi celui bătrăni, ce au fostă Visternică-Mare, Şi mai 
este o parte dini Căbiceni, iar ce să hotărăscii cu Gior- 
geşti, cătă s'a alege..., amii socotiti dintr” a mea socotială, 
şi le "mi dată dumisale ginere-miei, loi Ilie Logof]ătu] 
de Visterie, și fiicăi mele, Tofana, și fiiloră domelorii sale, 
deosăbi de moşie ce i-amă mai datu dzestre, precumă ami 
dată şi celuralalți fecori. Şi ceste părţi le 'miă datu, pentro 
că la slăbăconi şi nepotința mea de spre dumn[eajlui amiă 
[a]votii căutare la cele ce mie “ă treboiti, a dooa iarăşi, 
aşteptăndu-mi firşitulă vieţăi dopă morte me, cu ce le a fi 
putinţi şi prilejulă să mă grijască. Macari că ŞI alţi fi- 
cori ari ave dreptate să agutorescă la grija me, căci că 
sătu doi. Căndu eramu mai în statulu meii, cu ce mi-eti 
fostă prilejuli, i-amu îndzăstrată, iarii pe fiecă-me Tofana, 
rămăindă căsătorie după ce ami rămasu la nepujti]nţa, 
poţină dzestre a avotă de la mine; ce încăşi, cumi au 
fostă, la neputința me de la dumneloră amă avut mai 
multă folosii. Deci aceste moşiei ce mai susi sănti po- 
menite, le ami dată domiluru sale, în veci neclătite, ma- 
cară că de pe soțo-mieii Acsenie săntii, dară eu, căte 
moșii mi-eii rămasă de pe părinţii miei, şi căte ami cum- 
păratu, toate dzestre le ami dati ficurilură ; şi aceste părţi 
de spre fimei le amă poprită de grija morții mele. Deci 
nime dini fiori mei să nu să amestece, că care sari mes- 
teca, să fie neertatii de Domnulu H[ri]s[tos] şi Maica Pre- 
cesta, şi de mene, de omi păcătosi. Şi, pentru ca să fie 
de credinţă, ami iscă[liltu şi alţi, cine s'au mai tâmplat.* 

O nouă orînduială în folosul fetei Maria, soție a lui Turculeţ, o 
tace el în August 1733: 

Necodimi Başotă, t-amu fostă Visternici-Mare, facu 
ştire cu atastă scrisoare a me pentru răndulă fiică-me 
Marii, care amu fostii căsătoriț-o după Andreeși Turculeţă 
Med[elniceriă], carei săntiui de atunce 27 de ani, ŞI, atunce 
căndu me "i fostă prilejul, cu de toate am grijit-o ca pe 
o fiicăa me, şi dină moșii încă i-ami fostă dată uni sati 
Dancăuţii, la Ținutulă Hotinului, şi o samă de vreme l-aă



382 MISCELLANEA 

şi stăpănită pănă aii dăscălecată Turcii Hotinulă:, şi, după 
acasta, tămplăndu-mi-se și mie dinu tămplare Visterii, 
fiindu Visternicu-Mare la a doa Domnie a Mării Sale lui 
Mihai-Vodă, de 'mă cheltuiti mai multi 7.000 galbeni, 
bani vechi, în trebile ţărăi şa Visterii, precumă arată 
socotiala şi cu iscălitura Mării Sale lui Mihai- Vodă, şi nici- 

uni bani nu mi s'au orănduitu, şi, dini furtuna €-au dati 

piste mine, mi s'aă stănsu casa, că, după mazilie Mării 

Sale lui Mihai- Vodă, au venită Mărie Sa Neculai- Vodă 
Domnă, și m'aă dati în măna datorniciloră, şi m'aă pusi 

la închisoare, de ami şezuti ună ană închisă, şi ai mersu 
datornicii cu omeni domneşti, şi, €-au găsit la casa me, 
au luatu totu, şi fără de preţu; cătui amu fosti rămasi de 

n'avemu putere să-mi chivernisescu viiaţa dinu zi îni zi, 
şi 'ncă şi datorie ai mai rămasă neplătită pe la unei şi 

pe la alțăi. Şi că, mai rămăindu şi cu doo fiate mari în 

casă, şi neavăndu cu ce le mai griji. şi dentr'altă nemicu 

n'amuă avuli să le mai dau sau să le grijescu, pecumi 

ami grijitu pe fetele c-ami căsătoriti întăi, fără de cătu, 

mai rămăindu-mi vr'o doao petece de moșşăi, şi căte doi, 

trei vecini, li-amu datu-le, şi rămăindă şi ei numai cu 

trupulă şi cu sufletulă, şi ne mai avăndiu aiuri poprelişte, 
ami rămas iarii asupra loru de m'aă grijiti de cele ce 
me "ui trebuiti, şi, măcari că de lau vreme mami şi că- 

lugărită, iară hrana me şi altă ce me 'utrebuită, totu de 

la dănsăle me vinitii, dăntr'alte părţi n'amă avută nici- 
o căutare. Şi acmu, la fărșşitulu vieţii mele, la dănsăle au 

rămasă să mă grijască dinu ce li-a hi putere, iari, încăşi 

mai rămăiln|du-mi o parte de loci la Ținutulă Romanu- 
lui, la Ciutureşti, care arată zapisile şi înpărţala care au 
fostă între părinţăi noştri, ş'aceia: amu dat-o nepoată-me 
Dochiţăi, care au rămasă denu fiică-me Mărie. Măcariă că 
pe măsa ami înzăstrat-o, ce, denă cătu mi sai tămplată, 
i-amiă făcută şă eu părtice, căte să va alege, că altă pu- 

1 V., pentru ocuparea de Turci a Hotinului, în 1713, Chilia şi 
Celatea- Albă, p. 246.
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tere n'ami mai avutu. lari altă să n'aibă a zice ne- 
mici. 

Pentr' acasta amu făcută acastă scrisoare a me de la 
mene, ca să să ştie. Monahi, Nicudimi, Başotă. 

ilie de Vistierie, ajuns la sfirşitul carierei sale Ilie Pitarul, un 
cunoscut boierinaș, nu mai era în viaţă la 1749, și atunci soţia lui, 
Tofana, fata lui Nicodim Başotă, care şi el se odihnia acum după 
lunga lui ruşine şi sărăcie, făcea la rîndul ei socoteala de avere, 
care e în legătură cu aceia a răposatului fost Vistier: 

Izvodi de datorii ce sau aflată rămasă a soţu-miei 
Hie Pit[ariulu] la unii și la alţii după moartea dumisale. pre- 
cumu arată anume în g&osi, leatu 7257 [1749], Martie 20. 

430 lei la Hasan-Agă de la Romani, fără doao sute de 
lei ce s'au făcutii dobănda acestori bani, neputându-i da 
banii înii grabă, cari acele 200 lei saă datu pără a nu 
muri soțuli mieu Ilie Pit[ariulăj. 

200 lei, la Dumitrachi Hudici Medjelniceriu) i 86 lei la 
Mihălachi Cheşco Med[elnicerii], cu cindzăci şi patru de 
lei ce-aă luatu asupră de la Iordachi LfojgfoJfțaltă. 

50 lei la Ali, fe&orulu lui Mahmută dinu Iaşi. 
25 lei la Gavriliu diiaculă de Visterie. 
14 lei la Fote neguţitoriuli. 
18 lei, 6 pot. la Andrii Hermeziu. 
8 lei la Toaderu Naculu. 
13 lei la ună Turcu dină laşi, ce-au fosti chizeşă Coste 

Sărbulă. 
12 lei, 6 pot. la Cărăcaşă Armanulu. 
5 lei, 6 pot. la Sandulu Hăjdău. 
5 lei, 6 pot. la Ioniţă Movila, bivă ispravnică de copii. 
6 lei la Costandini Cogălniceanulă otă Vistlierie]. 
2 lei, 6 pot. la Ioniţă Blănariulă. 
3 lei la Gavrilă neguţitoriulu. 
120 lei la dum. Filipă Catargiu, ce s'aă luată la moarte 

dumisale, cu dzăce lei ce-au luati soţului miei mai înna- 
inte neşte vinu. 

899 lei, 5 pot. facă toate datoriile. 
Tofana Pităroae.
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Ce s'au plătită dintr” acastă datorie, cu ale casăi. 
330 lei la Hasani-Aga de la Romană, care ami văn- 

dutu o moșie a mia, de la părinţii miei, Lupului Balşe, 
anume Giurgeştii, de la Dorohoiă, însă treidzăci de lei 
Sau dati la acastă datorie, dinu 120 lei ce s'au luată de 

la Filipă Catargiu; care acastă daturie să să ştie că ai 
fostu a fiiului nostru, lui Vasile, că, după moarte lui Va- 

sile, găsăndă noru-me Paraschiva nişte terfeloage de a 

lui Vasile, cu cinci şesă ani înnainte pără a nu să în- 
sura, în care scrie c'au cheltuită cu casa noastră, şi, eşindu 
noru-me la gudecată, aşe ne-ai Budecată dumnealoră 
boierii cei mari, Iordachi Canta[cuzi]no Hat[mani] i Andrii 
Rusăti Loglojfțălti i Manolachi Costachi Vor[nică], de 
ne-au dată platnici, ca să plătimu detorie fezorului nostru. 

150 lei la Dumitrachi Hudici Med[elniceriă], ce sai 
văndută casăle dină Iaşi, iară Lupulu Balşe, care s'au 
fostă datu Sandului. = 

70 lei sau vănduti trii cai, şi banii s'au datu la Mihă- 
lachi Cheşco Med[elnicerii]. 

12 lei, 7 pot. s'au dată la Cărăcași Armanuli, iarăşi 
denu banii ce sai luată dela dum. Filipu Catargiu. 

120 lei dumisale Filipi Catargiu Velă Comisii, i sau 
dati neşște părţi de moşie dinu la (sic) Dumeşti oti Căr- 
ligătură, zălogii. 

685 lei facu plătită cu aceste ce arată mai susi, şi mai 

rămănu asupra fiiloră mici, Sandulu şi Necolai, să plă- 
tească la datornici. 

214 lei, 6 pot. noi. Tofana Pităroae. 
Ci-amă socotiti de ami lăsată pentru atastă datorie, şi 

pentru grije soţu-mieu, și pentru grije me: 
Bălășenii otu Cărligături (șters). 
Corneştii, sati întregi, la Ținutulă Lăpuşnei. 
Giumătate de sată de Chilişoai, de la Ținutului Cărligă- 

turi, să poianiţa ot Beresculi i parte dinti Todereşti.. 
Patru sălaşe de Țigani anumi: 
Ionii Bărsană Tig[anulă], fitorulă lui Pascal, care ţine 

o Țigancă a fetorilori Tomiţei: copii săntă de înpărţare.
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Costantinu Țiglanulă], cu Țiganca lui şi cu copii loru. Lupulă Buraga Țiganulă, cu Țiganca lui şi cu copii loră. Ursulă Burcă, cu o fată Şi cu ună ficoru. Vite ce-ai rămasu la casă după moarte soțu-mieă: 6 boi, 
2 vaci. 
3 cai, beză 3 cai ce Sai văndută, banii S'au dată la datorie, precumă arată anume unde s'au datu. 
3 epi. 
30 de stupi a copeiloră, care le-amă dată noi căndă era mici, căte 2 stupi, Şi le-au dati şi Vasil[e] 3 stupi pentru schimbulu unui cală a fiiă-mieă, lui Necolai, ce i l-au dată nănaşu-săii, | 
40 mascuri au rămasă, şi aă murită toți de iarnă. 

Tofana, Pităroae. 
Părţi ce-ami socotiti di-amu făcută fiiloră miei, lui Va- sil[e] şi Sandului şi lui Necolai, din cele ci-aă rămasă dinu moșii şi dină Țigani, precumi arată în Bosu anumi; leată 7257 [1749], Mart 29. 
Parte fiii-mieă, lui Vasili, Dolnicenii, satu întregă, la i- nutulă Dorohoiului, trei Părţi, iari a patra parte aă cum- păratu Vasile. e 
Dumitru Langa Țiglanulă], fezoruli lui Pascalu şi a 0- prinei, cu Țiganca lui şi cu copii lori; carele Țiganca au fostă a Vornicului lonă, şi ami făcută schimbătură cu dum[nealui], de i-amă datu altă Țigancă, anume Eftinca, de or trăi copii. 
Toaderu Chertifi Țiglanulu], frate lui Dumitru Țiglanulă]; Țiganca iaste omenească. | 
Neculai Cărcei Țiganulă], fecorulă Stoicăi; Țiganca omenească. 
Ioniă, fetoruli lui Vasil[e] Panco, vecini 
115 dramuri argintă, ce ami dată ŞI noi la făcutulă unui raft a lui Vasil[e]. 
1026 de grăunţă mărgăritară, de preţulu 1... lei, şi i-au pusă la 12 nasturi a tămbariului, cu cuvăntă că acezta, 

1199. Vol. XVI. 
25
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ca să aibă socoteală în înpărţal[a] între fraţi: acesta au 

Jăsatii la parte lui Vasile, de ori trăi copii. 

Patru pogoane vie la Cruce otă Putna. 

Tijă s'au mai socotiti de i sai mai dati un Țigani, 

anumi Toaderi, fezori Grosului, cu o fată. 

Tofana Pităroae. 

Însă pentru aceste doao sate, anumi Dolnicenii şi Bră- 

tenii, care s'aă pusi la înpărțală: Dolnicenii lui Vasile şi 

Brătenii Sandului, fiindu-că acele doao moşii sânti dela 

părinţii miei, şi săntă întruni hotari, fiindu moşiile la 

cămpu, şi avăndu şi pădure întru hotaru, amu dati ca să 

aibă parte amăndoao moşiile căte în gumătate la pădure. 

Căci aşă ami socotiti că iaste dreptu, de vreme că acele 

moșii s'aii hotărătu de spre alte moşii megieșeşti, dară 

pentre dănsăle nu s'au hotărătii, fiindu-că au fostu amăn- 

doaa a tătăne-miei, şi, după cumă ami socotiti, să le fie 

pădure înpărţitoare și hotară, cu locă, cu toti. 

Tofana Pităroae. 

Parte Sandului fitorului ală doile. 
Satului Brătenii, la Dorohoiu, pe Başăi. 

Guze Țigani, cu Țiganca lui şi cu copii lori. 
lonu Ciocărlani, cu Țiganea lui şi cu copii loră. 

Nechita Ţigan; Țiganca iaste omenească, cu doi copii 

cu altă Ţigancă. 
Andrii Bandură; Țiganca iaste a lui Toaderii Jorăi 

Stol[ni]c. 
Doi vecini ruşi, Pănculeştii, anumi lonă, cu ficorii lui, 

şi Onofrei, cu fi&orii lui. 
O sabie ferecată cu argintiu. 

Tofana Pităroae. 

Parte lui Necolai, ficorului celui mai micii. 

Satul Scobinţenii, gata, cu pivniţă de piatră și cu bi- 
serică gata, oti Ținutulu Cărligăturei. 

Chiriiacă Ţiganu, fecoră lorgăi, cu copii lui; femeia 
iaste Moldovancă.
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Apostoli Mavriche, cu Țiganca lui şi cu copii lori. 
Nistori Ţig[anul, fitorulă Stoicăi Țiglani], cu Țiganca lui şi cu copii lori. 
Vasile Țig[ani], fe&oru lui Apostoli Mavrichi ; Țiganca iaste a dumisale Sandulu Jorăi. | 
Andronache brati Pănculeștiloră, cu ficorii lui. 
Unii cobomit (?) de argintă şi cu patru linguri mari de argintiu. 

Tofana Pităroae. 
Însă pentru Țigani carele n'au fostu de faţă acmu la 

acastă înpărțare, ce săntă răsipiţi, care nu să Ştii unde 
Ssântă, cându să vori afla, să-i înpartă pe trei părţi, pe fraţii Vasile, Sandulu, Neculai Şi după dreptate, cumi amii 
socotită, atastă aşedzare şi înpărțală a me să să păzască 
întru fii miei şi întru altă niamu: nime întru altu chipă 
să nu o strămute; iară cine va străca-o, să fie neertată de 
Domnului Dumnedzău şi de precurata Fecoară maica Sfinţii 
Sale şi de toți sfinţii, şi de noi încă . . . ertaţi să fie. 

Tofuna Pităroae. 
1 Pentru neşte mărgăritari ali micu de la părinţi, ce 

ami avutii pricină cu noru-me Paraschiva, pentru acelu 
mărgăritară după moarte fiiă-miei, lui Vasile, mărturisesc că mărgăritariulă l-amu văndută şi amă făcută unu schiti- şoru la o moşie a noastră, locușenii, la Ținutulu Suceviă, ca să fie pentru pomenire sufletelori noastre, şi parte 
acea dini moșie unde amu făcutii mănăstioară, iarășu ami 
datu mănăstirii, să n'aibă treaabă fecorii miei a o trage 

ja parte acea moșie. Tofana Pităroae. 
Eu preută lonă m'amă alăt[urată). 
Enachi Vam[eşi] mamă tămplată căndă aă făcutui atastă 

înpărțală, cu zisa dumisale Pităroae Tofanei, la boala du- 
misale. 

Letă 7257 [1749], Mart[ie] 30. 
Eşind la giudecata noastră cu poronca g[ospold fecorii lui 

Ilie Pitară cu cumnata lorii, Paraschiva, s'au aflată driapt[ă]
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înpărţare atasta cu moşiile, numai o a patra parte de sată 

au luată mai multă uni fezorii deni cei necăsătoriți şi o 
a patra parte alu doile frate celui mai micu; darui au 
rămasii şi grijile morțiloră asupra loră, şi 200 lei detorie 
s'o plătască frați cei mai mici. Iaru, dină Ţigani, să-i 
mai de doi copii, fiindi sterpu ună Ţiganu, ce-i dati cum- 
natu-sa, şi aşe vinii tocma. Ş'aşe sai priimitu şi o parte 
şi alta. lordachi Cant[acuzino] Veli Log[ofăti]. 

L[ea]ti 7257 [1749], Iunie] 20. 

Din neamul lui Başotă întîlnim în veacul al XVIII-lea pe Ioan, 
pe Vasile, pe Constantin (Doc. Callimachi, tabla). Un Grigore Spă- 
tarul, mort pe la 1800, lăsă o parte din averea neamului unui gi- 

nere rus, polcovnicul Bulhaţcov (vol. XI, p. 6, no 91). 
Genealogia familiei pănă la stingere ni-o dă, chiar în această 

carte, ultimul ei represintant (v. mai sus). 

III. Împărţirea averii lui Neculai Donici !. 

Socoteala ce ami avuti noi fraţii între noi pentru moşii 
ce ni-au rămasu di la părinţii noştri dum[neajlui Neculai 
Donici t-ai fosti Log[ojf[ă]ti-Mare şi di la maica noastră 
Lupa, -au fosti fată lui Gligorașcu Jora, şi ni-am învoitii 
cu toți fraţii noştri, și ni-amă înpărţită ca să să știi cine 
unde va ţine, precumi însămnează acesti izvodu mai 
gosi, și de cătă moșii ni-ai rămasă, şi care frate unde 
va ţine; iară care frate dintru noi ară eşi dintr'atastă so- 
cotială ce ami făcuti, să fii de ruşine, ori la ce gudecată 

vor merge; letă 7227 [1719], Fev[ruar] 23. 
Ocini ce ne-aii rămasă di la părinți anumi, să să ştii. 
Satu întregi Slobozie lui Dușco, la Orheiă, cu vecini. 

Sati întregi Ișnovăţuli, tijă la Orheiă, cu vecini. 
Satu întregii Zăhăicanii, pe Ciuhuri, la Țăn[ult|ulu] Iașii, 

cu vecini, însă gumătate de vecinu s'au venită lui Macri 

Velă Bani, iară gumătate de vecini s'au vinită surorii 
noastre Tasăii. 

1 Colecţia d-lui advocat Fote, din Iaşi.



MISCELLANEA 389 - 

Satu întregi Pivniţa, pe apa Ivancei, ce este la Țăn[ul- 
t[ulă] Orheiului. 

Giumătate de sată dină Hruşova, pe Ichilă. 
Giumătate de satu dinu Făureşti. 
Părţile dină Teţcani ce oră coprinde zapisăle tijă. 
A trie parte dină Căbeşti, tijă la Orheiu, pe Băcă. 
Părţile dinu Scurteşti, tijă ce oră cuprinde zapisăle. 
Părţile dină Hărtopi, tijă ce ori cuprindi zapisăle. 
Giumătate de bătrăni otu Băloşăști, pe Răutu, tiju la 

Orheiu. 
Părţile dină Crivuleni pe Nistru, tijă la Orheit. . 
A patra parte dină Clişova, pe Răută, la Orheiă tiu. 
Părţile dinu Şătrăreni, la Țăn(ujt[uli] Hărlăului. 
O parte de iocii, parte Danului oti Onișcani, otu Orheiu, 

ce să va alege. 
Părţile dinu Pittușca ce să voră alege, tiju. 

Darie Donici Veli, Vor/nici]; Dimitrii Macrii Veli 
Bană; Ștefani Căpotici vt. Posi/elnică,]. 

Părţile de ocini ce s'au vinită dumisale lui Darii Do- nici Velu Vor[nici] de Țara-di-Bosă. 
Giumătate de sati dinu Slobozie lui Dușcă, cu vecini 

ce sor veni pe ac gumătate de satu ce esti pe Nistru, la Țăn(ultțuli] Orheiului. 
Giumătate de sati Hruşova, pe Ichilă, cu gumătate de iază dinu parte de susii; Și părţile dină Steţcani şi dinu 

Curtești s'ai vinită dum. lui Darie Donici Velu Vornică. 
[Aceleași iscălituri.] 

Părţile ce s'au vinită lui Miron Donici văt[avă] de 
stolnicei și fraţilor săi, lui Postolachi Şi lui Neculai, ficorii lui Gavrilă Donici părcălabu,. 

Giumătate de satu Slobozie lui Duşcă, pe Nistru, cu Vecini ce i s'oră vini pe acastă Sumătate de satu. 
Giumătate de sată dinii Hărtopă; la ispisocu să numescti 

Cotelnicii.
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Giumătate de bătrăni oti Băloşăşti şi a trie parte dini 

Căbești pe Băcu şi cu o parte dini Oniţcani, de danii di 
la Danulă; acesti s'au vinită lui Mironă Donici văt[avii] 
Şi fraţiloră lui, nepoților lui Darii Donici Vor[nică]. 

[Iscăliturile.] 

Părţăle ce s'aă viniti surorii noastre Marii, &upănesii 

dumisale lui Dumitru Macrii Velu Bani. 

Zăhăicanii, sati întregi, cu vecini ce sară afla, cu 

iază, şi cu vadă de moară în Ciuhuri, şi părţile din 
Crăuleni, pe Nistru, la Țănjult[ulu] Orheiului, s'au vinită 
dumisale Marii, &upănesei dumisale lui Macrii Veli Banu. 

„ [Iscăliturile.] 

- Părțăle ce sau vinitii surorii noastre Nastasăi, gupă- 

nesăi lui Ştefanu Căpoti€ bivă vt[ori] Post[elnici]. 
Pivniţa pe apa Ivancii, la Ţăn[ultțulă] Orheiului, cu iază 

Și cu vadă de moară, ce este drepti sală, şi a para 

parte dinu Clişova ce este pe Răuti, şi cu parte ce 

să va alege dinu Pituşca pe apa Băcului, şi cu părţile 
dinu Şătrăreni ce-si la Ţănlult[ulti] Orheiului, tijă ce soră 
alege, — acesti sau vinitu surorii noastre Nastasăi, &upă- 

nesăi lui Ştefanu Căpotici vt[ori] Post[elnică]. 

[Iscăliturile.] 

Iarii pentru satulă Ișnovăţulă, cu vecini, sată întregi, 
ŞI cu iază, ci este în apa Ivancii, dinu susi dinu drumulă 

celu mare, și pentru gumătate de satu dină Făureşti, şi 
cu vadu de moară înă Ichilu, îni parte di gosi, încă 

n'ami putută lăsa să nu însămnămu, ca să să ştie pentru 
ce pricină nu sau pusă la înpărțala frațălori. 

Sati întregi Ișnovăţulu, cu vecini, cu moară, dinu 
Şliahulu celu mare, l-ai dati părintele nostru, dum[nea]lui 

Neculai Donici bivi Velu Logţojflălti, fiului dumisale lui 
Darie Donici Velu Vor[nicu), osăbitii de alţi fraţi, pentru 
căci că, tămplăndu-să căsătoritulă dum[isale] pe urma altori 

„fraţi, nimică zăstre di la părinţi n'au luată, nici la căsă-
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toritulă dumisale nimică n'au cheltuită părinţii, ci săngur 
dum[nea]lui, cum s'au pututu, şai rădicată cheltuiala la 
căsătoritulu dumisale, adeverindu-i părinţii pentru acestă 
sati precumi însămniază mai susu. 

Iaru pentru g&umătate de satu de Făureşti, cu vadă de 
moară în Ichilu, acasta sau socotită să fii pentru co- 
măndulă dumisale maicăi noastre, Lupi Loglojffejtțe]s[ei]; 
deci, după datorie ce de obștii, la care frate i stari tămpla 
şi săvărşănie vieţii dumisale, acela să o îngrijască, pre- 
cumă să cadi, şi acelue să rămăe acastă gumătate de 
satu dinu Făureşti, 

Pentru înpărțala Țiganiloră tau rămasi di la pă- 
rinţii noştri, încă să să ştii că la aceşti Țigani fratele 
nostru Gavrili Donici n'au avuti treabă, căci au fostă 

„făcută cu altă gupăneasă, cu fata Apostului bivă Vel 
Jăc[niceriu]. 

Pentru Țigani s'a socotită, cu voe fraţiloră, s'au dati 
dumisale lui Darii Donici Velă Vor[nicu] 2 ficori a Sur- 
dului, anume Ştefană şi Trifană, şi cu surorile lori ce 
s'ori afla, şi Leontei, fitorulă lui Istrate, cu surorile lui, şi 
Lupani, fiorulă lu Potorache; iară 4 Ţăgani: trei fecori 
a lui Dumitraşcu fratele lui Potorache, anume Ionii Brănză 
și Vasăle şi altă frate a loră mai hiea, cumi l-ar fi 

„ chemăndu, şi cu surorile loru s'au dati înă parte suro- 
riloră noastre, Marei, gupănesăi dumisale lui Macrii Velă 
Banu, şi Nastasăi lui Ştefană Căpotici viori] Postelnică] ; 
şi Ştefană ficorulă lui Potorache. 

Darii Donici Velu Vor/uijeă; Dimitrii Macrii 
Veli Bani; Ștefană Căpotici vt/ori] Posi/elnicii]. 

Donici înseamnă fiul lui Done (alte familii cu acest nume, vol. 
XI, p. 280, no 37), Familia era băsărăbeană, precum dovedește aşe- 
zarea moșiilor ei, așa cum se vede din chiar actul ce se publică 
mai sus. 

Darie Donici e începătorul familiei boiereşti cu acest nume. E] 
trăia în jumătatea d'intăii a veacului al XVII-lea. 

Darie porni din rîndurile slujitorilor de la celăţile de hotar, se



392 MISCELLANEA 

pare. Cea d'intăii soţie a lui a fost fata lui Apostol, care ajunse 
Mare-Jicnicer.., 

Ea pare să-i fi adus averea, Și putem urmări alcătuirea acestei 
averi după aceiaşi condică a d-lui luniu Lecca, din care am scos 
ŞI împărţeala moșiilor. 

Lăsăm să urmeze actele în resumat: 
7145 (1636-7). „Anghelina, fata lui Sămioni Codăti otă Bezănii“, dă 

„un loci de casă fratelui nostru, lui Apostulii Aprodulă, cu loci 
de ocoli şi de arie şi cu locă de grădină, ce este triaba casăi 
omului“. Cine va călca, „să fii trecletă şi procletă şi anaftima şi în 
locă cu dracii“. Marturi: „popa Bălană dină Bizini şi lonaşco gi- 
nere oti tamă şi Ionașcu Băţii otă tamii și Costin şi Ivanco oti 
tamiă. Petre oti Turbureşti, lonaşco Popăsculă otă tami și Albul 
otă tamii şi Moga oti tamă şi Bosăi otă Gărblești şi losăpu otiă 
tamă“ „și Vasăle fezorulii lui Grozavă de Tulbureşti“, 

14 Maiii 7146 (1638). „Toaderii şi Bălană şi Costini, fitorulă lui 
Crătună Gălbenianului, nepoţăi Petrii lui Codăui“, vind partea lor 
din Bezin, „undi să chiamă parte lui Nicoriţăe, lui „A postul Apro- 
duliă, fetoruli lui Măteiiaşi de Tulburești“, pe 11 taleri. 

1-iă Iulie 7456 (1648). Vasile-Vodă lui . Ionașcu Meleșanuli dină Ţă- 
găneșşti“. Să măsoare la Bizin „helăşteul lui Băţi.* „Şi căti va hi dela 
de lungu să li măsori toate, să fii aşa de lungi, și să pui şi sămne, 
precumi le va fi fostă tocmala ...,a slugii noastre, a lui Apostu] 
părcălabulă de Orheiă şi altoră răzeși, şi să le măsori aceli patru 
hălăştei, să fii toate ca cela din Sosti. « 

»U Orheiu“, lunie 7159 (1651). „Grăjdiiană săn Gavrilă di Bizină, 
nepotul Fătului di acolo“, vinde din Bizin a opta parte, „care 
ocină mi-au rămasti di la părinții mei“, lui „Apostolă bivă Vel 
Pit[ariă), părcălabă orheiscoi“, pentru 70 de lei. „Și un bălăştei ce 
este înpreună cu dumnealui şi cumnatulă dumisale, și eit amii gu- 
mătate într'acelă hălăşteă.* Marturi: „lonaşcu Rusulă bivă Velă 
Medelniceră și Gheorghii Catargiu bivă Pah[arnică], părcălabă 
orheiscoi, popa Istrate celă domnescii, de tărgu de Orheiă, Vasăle 
celii Mare, Băţu de Bezină, Costin Și Andrunachi de acolo.* 

Bizin, 28 Septembre 7163 (1655). „Lupulă de Bezină, fecorulă 
Anghelinii, nepotii lui Codăii de Bezină“, vinde lui „Apostulă €-ată 
fostii Jăc[niceriă)-Marez parte din sat, şi „hălășteulă carele aă fosti 
a moșu-mei, lui Codăii, şi a tătăne-meă, şi ală mei, pe 150 de 
taleri.“ „Că săntă cuconii noştri veri primari cu a dumisale ... 
Cum iaste hăleșteuli lui Băţii di la vătaştină.« 

1 Se pomeneşte (p. 30 în Condică) o vînzare făcută „lui Mă- 
tieșă dinii Tulbureşti, tatălă lui Apostul Vor[nică) de Poartă, 
din bătrănul Căzaniis, și lui Ştefan fiul lui Mătieș, -
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Marturi: „dum(nea)iui Apostultă părcălabul de Orheiă, ficorulă lui Ionaşcu Rusuliă Log[o]flă]tă-celii- Mare, Şi dum[neajlui Gheorghi Catargiu -ai fostă Paharnică, dum[nea)lui Fodosăi părcălabulă de Orheiă şi dum[nealui] Vasi]ie Vor[nici] de gloată din Popşăşti şi lonaşcu Băţu de Bezină şi frate-săi Costantină de-acole și An- drunachii de Bezini şi Coţulă, fecorulti popii lui Bălanii, şi Badiuli şi Merăuţă, fitorii lui Băţiă, şi Andrii Săpotianulă de Tulbureşti şi Ilonaşcu Popăsculi de-acolă şi Dumitru, fecorulii Andreichii de-acole Şi alţi oameni buni megieşi“, 
La 7165 41657) pomenit el Şi „Mătieşă Sturză părcălabulăe, La 24 Januar 7171 (1663) se judecă la Domnie „Luchiiana, gu- păneasa lui Apostul &-aă fostii Jăcniceră, Şi cu fegoruliă ei, Toadert, cu Apostolachii părcălabulă, fegorulă lui Ionăşcuţă c-ai fostii. Log[o]- flăJtă-Mare:, pentru vadul de pe Răut, „mai gosi de tărgu de Orheiă şi di ună sată ce să chiamă Piatra-din-gosă, ce să țăne de ocol[ulii] tărgului“, cumpărate „di la popa Gligorie &-au fosti popă domnesciă în tărgu în Orheiă, şi di la fi&orii săi, di la Ghiorghii şi di la Vasăle şi di la Chiriiacă, cari o aveati de la lliana Lelicoaia, „Sumătate lui Buzescu Armașuliă, şi di la frațăi ei, „hăleşteuli iotă, în hotarulă Furceniloră şi mai sus de toate hăleșşteile, pănă unde să înpreună cu hotaruliă tărgului, cumă ne-ai arătată Şi za- pisă“. „lară Apostolachi părcălabulă aşă ai dată samă. . . Căndă sai văndutii acelă heleştei, n'a știută nimică răzășii, şi au dusă să întoarcă Postolachii cu acei răzăși banii înnapoi Apostoloae.« Se decide: „Nu potii să întoarcă, de atăta somă de vremi“, La 15 Septembre 7197 (1688). „Dumitrașcu Hanghelă şi Ursulă și Mirăuţă şi Gheorghii şi Gavrilă şi Mateii Năvodari“ mărturisesc, pentru același vad cumpărat de la „Gligorii Rospopiă, că l-a ţinut Apostol şi acum fiii lui, nu răzășii de Furceni. Marturi: „Sava păr- călabulă și popa Costantină potropopulă şi Andriiă Buze şi Arion coteţii (= cupeţii) şi alţi oameni“. 

Din această căsătorie Darie Donici are un fii, Gavril, care ajunge pircălab la Orhei și el, în locul pe care mult timp îl avuse bu- nicul săă după mamă. 
Întăia oară-l înfăţişează un act din 1689, al cărui resumat ur- mează: - 
„Tăste (sic), fata Tudorii, şi Aritonă, fitorulă lui Gheorghii“, daă parte din Bezin „lui Nistoru dinti Bezintt. Marturi: Apost[olă] părcălabulă de Orheiă, Lupulă de Bezini, Ionașcu Băţu, tijă otă tamă, Sămionă Mihuleţu de Orheii, şi alţi oameni buni megieși. EI încă i-ai dăruitu-i cu cinci lei bătuţi şi tocmiţi ca niște fraţi,« 

1 Acesta mai e pomenit cu alţi Orheieni întrun act fără dată,
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Alt zapis fără dată se referă la încă o cumpărătură a lui.: „Bălan 
și popa Costinii și Andrieși, fitorii Gălbineanului“, vind „dumisale 

Apostului părcălabului de Orheii trii părţi ale Costioai, dinti he- 
leștei, în parte dinu gosă, dreptă 60 lei“. Vinde partea sa din sat 
„» Toaderii, fetorulii Gălbinianului, frate celoralalţi fraţi“, pentru 20 

de lei. Marturi: „dum(neallui Jăcniceriulii Sturză şi Vasilie celă 

Mare dinti Popşăşti și Băţă dinu Bezăni și Lupul diiacul, Bălan 
şi Costiniu şi Andrunachii.* 

Şi în Lopatna vinde „Lupul ficorul Anghelinii nepotuli lui. .., 
lui Codăii, dumisale Apostului părcălabulii de Orheii“, pentru 13 

ughi (p. 32). Marturi: „lonaşcu Rusulă bivă Velă Medelnicerii, 
Gheorghii Catargiu, părcălabuliă de Orheiă, Vasăle celui Mare dinti 
Popşăşti, Pavălu Stancă dină Tulbureşti, lonașcu Băţu dină Bezină“, 

etc., pe lingă un „Sturză“ (f. dată). 
Hotarnica heleşteielor lui, pe p. 33 (nume: Negre Zatitu, vătaș- 

tina, heleşteuli lui Băţii). 

Apostol, Postolachi, era nume obișnuit intre aceşti răzeşi de 

margine. 

Bizin, 29 Decembre —. „Toaderi sănii Lupului otii Bizini“ dă „lui 
Vasăle, văru-meă, dintr'ună pămăntii a măne-me a trie parte dină 
toti pămăntulă . . ., denainte lui Bărdarie și dinainte Badiului şi 
dinainte lui Postolachi Băţi şi dinainte lui Postolachi sănă Ivancu:. 

Iscălesc: Gligorca, Andrii. 
laşi, 24 Octombre 7198 (1689). Costandin- Vodă către „Gavrili Do- 

nici părcălabuli, nepotulă lui Apostuli &-aă fosti Jăcniceră“, ca 

să-şi caute „în ţara Domnii Meli, unde ari afla, ai săi drepţi ve- 

cini carii îi sântă di la moșă-său, di la Apostoli Jăcniceră, din 
sată dinti Bizăni, anume Vasăle Gribince şi Bălăbaniă, cu frate-săii 

Sărghei, şi fetorii Coluneţii şi Gavrilă cibotariulă şi Gheorghei 

Bezmănariulă, fetoruli Petrii, şi alțăi, carei oră mai hi, hie 
unde i-ară afla, ori în sată domnesci, sati boerescii, saii călugărescă, 

sau în tărgu, sau în slobozii, sai hieunde i-ar afla, să aibă a-i lua 

de grumază, cu totă ce vori ave, şi să-i ducă la urmă, de unde 

s'au dusii; şi nime să nu ste înpotriva cărţii Domnii Meli“. 

La 7 Novembre următor, acelaşi Domn scrie lui „lonit Costină 

Sărdaru, că Gavril Donici a pirit pe „Toderașcu bivă Postelnică 
ficorulă lui Apostuli“, pentru vadul de la Răut şi bălțile ce vinează 
cel din urmă. „Domnie ME nici pre unuli nu l-ami crezută, ce 
i-amil triimesă acold la dum., să le ei sama“, cu „oameni buni, 

megieşi di din pregură. .. Să iă brazde în capă,* 

Răspunsul vine la 30 Novembre, de la „Ionii Costină Sardarti“, 
care „sărută poala Mării dumisale“. 

„Gavril Donici, pîrcălab de Orheii*, a adus scrisoarea domnească. 

E vorba,cum s'a spus, de iazul de la „Grigorie Răspopulii, &-aă fostă
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preotii domnesciă în tărgu în Orheii“ şi „loveşte pără în hotaruli 
tărgului“. locanoschi (sic), „unt bătrănti“ „care aă fostă răzăşui de 
acelii loci, de Furceni“, spune că „aceli ispisoci făcută di la 
Duca- Vodă nu-i drepti, ce-i făcutii pre mită; deci Și elit săngurit 
acelii Iablanoschii, aă mărturisit cumii elă sănguri ai fostă, pă- 
răşulă heleșteului înnainte Ducăi- Vodă. Se află dreptatea lui Do- 
nici. Toderaşcu dă hirtiile. Marturi: „Dumitrașcu, Gavrilă, Sava 
Țurcanulii, Gheorghii Năvodari, Merăuţă, Miculii otă Săleşte, la- 
blanoschii&. 

La 12 Maiii 7232 (1724), Gavril era mort. Fiul săi, Miron, pir- 
călab de Soroca, lua, de la „Carpu Armașulă, fitorulă —, nepotii 
Chiriţoae dinii sati dini Bezinii:, o parte din acest sat „Şi dină 
Lopatna“, pentru 15 lei, înnaintea lui „Toma părcălabuli şi An- 
dreieşii sănii Bartholomei şi Andrunachi vameşti, bratii Andrieși, și 
alţi oameni buni, bătrăni, şi din răzăşi“, cari pun degetele (iscă- 
lesc şi „Mărdarii bivă vt[ori]Sulger, NeculaisăniToaderă Orheianuli, 
diiaculă de Cămară, Andrii vătavă, loni bilti sotnică, Iordachi sănă 

- Misirii otă Romanii“, fruntaşii de atunci ai Sorocei“, 

Peste cîţiva ani, Miron Donici face apoi u:mătoarea însemnare 
a păminturilor ce are de la vechiul Apostol: 

Moşiile căti avemă dinpreună cu uncheşșțuli] Ştetană, 
di pe moșulu nostru Apostulu Velii Jăc[niceri], letă 7238 
[1730], Iulie 15. 

Părţi dinu Bezini, cu 4 iazuri, 2 iazuri întregi, cumpă- 
rătură oti Lupulu otii Bezăni, otă sănovei popa Bălani, 
şi unu iază de înpărţală cu Andronică, &umătate a nostru, 
oti Grăjdianulu fătulă, iară gumătate d'inpărțală şi altu 
iază de înpărţală, cu toti satulii. 

Părţile otii Lopatna, cu gumătate de bătrănă di la ună 
moşii a nostru, Ștefanii Mătieșăsculi, danie otii Lupuliă. 

Părţile otă Tulburești, ot Telişăui, otă Poeni, cu păr- 
țile ce avemi tijă de pe moşulă nostru, Ştefan Maătie- 
şăsculi, cu loci de vii şi părți pin heleștei. 

Parte de moşii cătă s'o alege oti Prisăcina (sic). din- 
preună cu Andrunachi şi cu preutiasa, fetorii lui Enachi 
oti Bezinu, dinu preuteasa. 

Părţile dinu Micleşti, tijă cu Andrunachi şi cu preuteasa. 
Baăloşăștii, pe Răuti, numai cu uncheș/ulu] Ștefan. 
Părţile oti Ciofeni, tijă cu uncheş[uli] Ştefani.
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Părţile otii Răspopeni pe Dobruşa, tijă cu uncheşțulu] 
Ştefană. 

Iazulu di la Furceni, tijă cu uncheşțuli] Ştefanu. 
Satului Popeştii, pe Ișnovăţu, la Lăpuşna, cu Andrunachi 

Şi cu preuteasa. 
Mironi, Donici Veli Jăcjniceriă]. 

Părţile otă Brătceni, pe Răută, cu uncheş|uli] Ştefanu. 
Părţile otu Hăjdeni, pe Răutu, cu uncheş|ulă] Ştefană. 
Părţăle otu Sărăteni, cu uncheşțulu] Ştefan. 

Mironă, Donici bivă, Veli, Jăc[nicieră,]. 

Țiganii ce avemi, tiju înpreună cu uncheș|uli] Ştefani. 
Mazăre Ionu i Iordachi, fecoruluă lui F ăţică, tijă fecori lui. 
Titiiana, fată care este după uni Țigani a nenii Vor- 

nicului Donici, și amă luatu altă fată de Ţigani, şi ai 
murită. 

Ileana, tiju fată lui Mazăre, care este măritată după 
ună Țiganu turcită. 

Chilie Hurueniasă, fata lui Gavrilă Țiganuli, care o 
ini Horuiană. 

Mărie, tiji fata lui Gavrilă, care o ţine Bursa Ţiganulu 
g|ospold. 

Unu pogoni şi &umătate de vii la Bezinu, tiju înpreună 
cu uncheş|uli) Ştefani. 

Miron Donici bivă Veli, Jâc[niceriu]; Apostulii 
Donici părcălabi,; Neculai Donici. 

Deci la 1730 Miron era acum, urmînd cariera bunicului, Jicnicer- 
Mare. Un frate al lui Apostol e intitulat pircălab: la Soroca, în 
locul Orheiului, iar un al treilea, Nicolae, poartă numele bunului 
de spre tată. 

l.a 20 lanuar 7239 (1731). „loniţă Giosanulă şi cu frate-meiă, Postică 
şi cu mătuşă-me, Aniţa“, vînd „gupănului Miron Donici Velă Jăc[ni- 
ceri] i părcălabii Săro&căi (sic)“, parte din Făureşti, care era în 
bătrînul Mărzoae şi al Mironeştilor. Marturi: „Andrunachi Post[el- 
nică), Gheorghii, şoltuză otă tărgult Soroca, Neculai, Ştefanii, L.o- 
ghină Sfeclă, Gheorghiți, Macsănă sănu Mitula ot Micleşti, Onofrei 
sănă popa Timuşii, Neculai Cotorvă, Costandinii Maftei, Iordachi 
Ciohian“. Scrie „Neculai diiacone. 

Tot în Soroca, la 1-ii Maiă, se vinde lui Miron, de „Toaderă
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fetorulă Agafiţăi, nepotulă Săvienesăi, surorii lui Aftonii“, parte din Făureşti. Pomenit Chipriiani. Marturi: Neculai, Vasăle Aftoni. Postică, Gligorașă, nepotii Cozmii ot Cotijăni, Gheorghiţă popa Ilie sănu Ioniţă“ ; serie același. 
La 23 Iunie, în Chişinăă, „Sandulă Băţu, fecorulă lui Andriiă Băţiă, nepotulă Mironescului, din acelaşi «at, vinde altă parte din acest sat de pe Ichil, pe 10lei. Marturi : „Vasijle vam[ejşă, Agapii şoltuză, Vărlană Popescu, Ştefană sănă Aftini, Toaderi Onașcu, Dumitrașcu Buduli, Vasţillachi bivi Vorlnică] otii Turbureşti, Adami Vor[nică] oti Turbureşti“; scrie »Vicolă Vartici hotno- gulu“. 

> 

La 7250 (1742), 3 Iulie, Miron nu mai trăia. Domnul porunceşte . lui Pavel Vel Sărdar şi lui Carpu biv Vel Medelnicer, precum şi Postelnicului Velitco Cuza, să cerceteze împresurarea de care se plînge „dum[neacj] Catrina Cluceroae, &upăniasa răpousatului Mironă Donici Vel Cluc[eriă]“, din partea lui „Mihne, nepotulii lui Ionăş- cuţă* la Bezin. 
Peste un an, la 18 Iunie 1743, „sătenii otă Bezini“, cu „Ioniţă sotnici de Căzaci de Soroca“, „Andriiă Tătarulă, Stăvilă Mercă, răzăși otă Bezinui“, „Mafteiă săni Savină“, „Toader Condra“, alți răzeşi, ca marturi şi cu „Pavălă Cireşiu otti Soroca“, scriitor, arată cu privire la partea care înblă în Bezină și în Vale Lopătnei“ şi pe care » Vărlaniă, unchiul Budeseștilorii“, a dat-o lui Miron, Apostol şi Neculai Donici, cari „l-aă grijătă la moarte lui<. Acum Neculai ceruse mărturia lor pentru că „acmu, în vreme Mosca- liloră, tămplăndu-să de au dati dumneei gupăniasa lui Mironă zapisuli la Horodinca, înpreună cu alte zapisă s'aă răsăritt acelui zapis şi altele“. 
Încă de la 9 Octombre 7254 (1745) „Catrina Cruceroae, a răpou- satului Mironi Donici“, stă la socoteală cu „Ștefanii nepotulă lui Apostuli Jăc[nicerulă), feorulă lui Toaderit Armași:, pentru „ună sati anume Băloșăştii şi o moară dinti Răuti, dină susi de Fur. ceni“; zapisele fiind neîmpărţite, ieau fiecare „Şapte zapisă şi ună ispisocii“. Altfel se împart pe din două. Martori: Lupulii Donici 3ti Spat[ariă], Neculai Donici, cumnatul. 
Moara dă loc la o dezbatere între Constantin, fiul lui Miron, şi alţi răzeşi: 
„Înştiinţămi cu azastă scrisoare a noastră, după luminată porunca Mării Sale lui Vodă şi a dumisale Velă Sărdariă, viindă dum[nea]- lui Vistţieriulti] Costantini Donici, și aducăndă şi pe preutuliă Ilie Coreţchii, şi luînd sama, ami aflatii că ai avutii tocmală preotulă Ilii cu dum[nea]lui Vist. Costantinu Donici cu așăzare ca, după ce a găti moara, să o ţii preotul Ilii doi ani, ca să-și scoată chel- tuiala morii, şi di la acei doi ani să între în moară și Vist[ieriulă]
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Costantini Donici, dară, fiindă pricină la mijloc şi, neavăndă scri- 
soare la mănă de așăzare, nici o parte, nici alta, amii socotiti ca 

să mai lasă Vist[ieriul] Constantini Donici să fii vadeaoa morii 
pe rii ani, şi aşa s'au priimită și dum(neajlui, iară, di la trii ani 

încoace, cătii ai mai trecută, să să înpartă vinituli morei în gu- 
mătate ; şi preotulă Ilie nici cu atasta nu s'aă priimiti, nici po- 

roncii n'aă vrută să să supui, ca să st& la dreptate, şi noi aşa ami 

cunoscutii că-i dreptu, că dila sfărşituli lunei lui lulie, la veletă 

7272 [1764], saă înplinită vadeoa, pe trii ani, şi di la zi întăi a lui 

Avgustă să între şi dum[neallui Visi[ieriuli] Costantini Doni& în 
moară pe Bumătate de moară, parte dumisale, după cumiă ati ţă- 

nut-o şi mai nainte; şi după cumiă amii aflati cu dreptulă ami dată 

atastă scrisoare a noastră la măna dumisale Vist[ieriului] Costantină 
Donici. L[ea]t 7273 [1765], Feviruar) 11. Vasăle Carpu Şătr(ariiă], 
Neculai Toaderii Post[einiciă].“ 

Abia la 20 Februar 7274 (1766), „preotuli Ilii Coreschii“ se îm- 
pacă. Fusese tocmeala, „fiindă moara stricată, să oţiiă eă trii ani, 

să facă casa morii, şi herăle şi iazulă să fii toate bune. . ., cumă 

şi petrile morii să fii cu peatra t-amă luat-o acmu, după cumi 

săntu şi la alte mori, șiamiă ţinut-o aceşti trei ani, luîndă vinitulă 

toti eu“, ba chiar încă doi ani. Se judecă la „Păună bivă Velă 

Pah[arnică], Vel Sărdară“. „Şi după cumiă i-o daii acmu grijită 

cu toate celi trebuintoas[ă], așa să mi-o de şi dum[nea]lui la în- 

plinire acestoră doi ani.“ La 1-iă April întră Donici. Marturi: „Pă- 
rintele potropopuli Vasăle oti Chişinău şi dum(neallui Post[el- 
nici] Enachi Hermezăulă şi vătavulii Enache Zamşi, și Manole 
Stăvilă, mazilă“. 

O hotărîre domnească din 1764 (sic), 3 August, de la Grigore 
Alexandru Ghica-Vodă, se ocupă de afacere. Preotui îşi scosese 
cheltuiala îndată. E timp ca Donici să iea „vinitulă, atătă dină 

uimul morii, cătă şi dină heleşteă“. Vel Sărdarul va cerceta cu 
„2. 3 mazili şi oameni bătrăni di pini pregură“, „în frica lui Dum- 

nezău“. „Aşijdere să mai jălui Costandină Donicu că are o moşii 

Băloșeştii otii Orhei, cu scrisori şi ispisoace g[os)p[o]d, şi oamenii 
ce-si pe moșiia sa nu-şi dau căte acei 6 potronici pe anu de casă 

pe moşie sa, nici au făcută aceli 6 zăle pe ană boerescui, 3 zăle de 

vară, 3 zăle de iarnă, după hotărăre testamentului“, Să cerceteze 

de nu-s „moşinaşi“ şi să dea „căte 6 potronici pe ani, ce n'or fi 

dată, supuindu-i să-și de dijma pe obiceiii, cumi şi vinitulti moşii 
de casă, după hotărăre testamentului“. 

Urmaşul lui Ghica, Grigore- Vodă Callimachi, se ocupă, la 30c- 
tombre 1767, printr'o poruncă dată lui „Gheorghii bivii Velă Me- 
d[elnicerii], Velă Sărd[a)rii“, de această afacere. „Neţiindu-să elă 

de cuvăntii, pe de altă parte ai mersu şi aă stricatii moara ca să
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nu încapă moara la stăpănire Vist[ieriului] Costantiniă Doniă, şi cu ace pricină de stricătuni ai rămasă de iaste acmu moara iarăşi la stăpănire acelui popă [lii«. Să cerceteze. Nici oamenii din Bălo- șeşti nu daii dijma. Să facă „după hotărăre ponturilor Nomnii Meli“. „Osăbită ai jăluită pentru că i-ati ucisă înpreguraşii căteva vite de mascuri, arătăndu ei că au pagube dină țarină, dină pă- puşoai, dispre mascurii Vistlieriului] Costandin Donici. Să judece, 
împlinind pe cei vinovaţi, „Pănă la acelă puţini, odihniadu-lă acolo 
cu dreptate“. 

Zapisele Băloşeştilor, aflăm dintr'un act din 1714, le-a pus apoi 
Costantin zălog, „amanetii“, la „Pah[arniculă) ]lii Rus(eJt“, pentru 60 
de lei cu dobîndă. Ginerele său, autorisat anume, le reclamă la acea dată. Donici le pusese zălog acestuia „cu dobănda dină zăce 
unsprăzăcea“. Zapisele privesc pe „lvaşco dinii Izbeşti, Ștefanii otă 
Coţiicu“. Două iepe = 17 galbeni. Se vede de aici că „» Apostul“ a fost şi „părcălabii de Hotinăe. Apoi aflăm pe Buhuşii Grebencea, Ihnatoschii, Călina Bălăniasa, Cucului, Maţencu, Drahna, Rughina (bărbat), Isaia, Parasca, Marta, Uliiana, Dumănesculii, Vasăle Mă- zărachi, căpliJtlanulă] Carpi otă Furceni:. 2 boi buni = 15 lei. 

La 18 August 1766, o hatărîre domnească menţionează piîra lui „Costandinii Donici bivă treti Vistier asupra văru-săi, lui Andriiă nici Postlelnic) şi asupra altoră răzăşi, de moşie Făureştii otă Or- Doheii“. Andrei „urneşte“ pe omul vărului său, „la Vădeni şi Ja Păşcani, unde nu-i răspundă zapisăle.« 
Hotarulii pomeneşte: 
„Vale Vădănii, la un pără îngemănati, Vălceo Epurașului, Făn- tăna lui Mironii, în gura Hărtopului, costișa Vălcelii Cănipii, fun- dulii Dorocucăi, pără în prăvali, în costişa Văii Scurtii, care acold daii de samă Vasăli Aftoni, etc., drumulă ce merge pe Ichilă, gura 

Văi Vălcelii.« 
La 1766 stătea în Bezin „Marie, fata lui Gavrilă Doni&, ce l-ai (sic) ţănuti Ioniţă Leca“. Era o femeie bătrină, care avea un fiă, Costandin, şi o fată măritată cu „erei Gavrilă otă Săneşti“, care mărturiseşte şi el alături de „socră-me, mama Marie“. Miurise, nu numai fratele ei Miron, dar şi mama lor, Catrina, Casa lui Miron era clădită pe un loc de la „Ștefan Coreschii, fetorul lui Tudoriă, nepotu Apostului de Bezinii“, căruia 'i se dase în schimbul acestei „baştine“ părţile lui Miron din Bălănești. Un „Ion Căpfi]tlanulă =, un „Ilie Pah[arniculă]: întăresc Şi ei mărturia făcută pentru Con- stantin fost al treilea Vistier, fiul lui Miron. 
La 19 lulie 7277 (1769), acelaşi Donici din Bezin, care trăia în obscuritate, pe cînd neamul lui Darie Donici, născut din a doua căsătorie a tatălui lor, se ținea în rîndul boierilor mari ai Mol- dovei, cumpără loc de la „Toaderiă, ficoruli lui Andriiă și a Gafii,



400 MISCELLANEA 

nepotulă lui Savinii din Bezinui“, și de la soţia lui, Aritoana (Ha- 
ritoana), — locul fiind în bătrînul Andrunacbie, şi în bătrînul „bă- 

ţăsc&. Sînt marturi „Filipii Vor[niculuă] otii Bezinii, răzăşii, Vasăle 

sănii Andrii Prăjăscu, răzăşu otă tamu, Ioniţă Pănuţi, răzăşă oti 
Tilişăi, Vasilii prot. oti Orhei, Macriiii“ — deci şi neamul pornit 

din căsătoria fetei lui Nicolae Donici cu un Macri rămăsese în părţile 

orheiene —, „preotului Trohină otă Steşcani, Costantini sănii preu- 

tulă Gheorghieşă, nepotă de soră Vor[nicului)], răzăşii otă tami“. 
Hotărnicia locurilor lui Costantin Donici se face încă de la 

1-iti Septembre 1764, în fiinţa răzășilor din neamurile: Ignat, Mercă, 

Andronachi, Sîrghii, Gălcă, Răculii. Bosăiuci, Bădiculi, Moga, 

Buzulă, Pantiulă, Erhană, din Bezin, Tilișău, Camince, Borzeşti, 

Cobălca, Țigăneşti şi Persăcina (unul e căpitan, altul stegar, un al 
treilea vătaf, alţii preoți). Vin şi rudele lui Constantin Miron 
Donici, „Constandini Doni& Veli Şăt[rari], fiiulă râpousatului 
Postolachi Donit &-au fostă vt[ori] Log[oJf[ă]t, Andrii Doni€ Pos- 
tțelnici], cu frati-săi Vasăle, fii răpousatului Neculai Doni€ c-ai 

fostu Pitarii- Mare, şi Dumitraşcu sănii Ştefan Coreţchi, protopopulă 
de Orheiă“ —al doilea protopop orheian din neamul Doniceştilor, 
care dădea pîrcălabi cetăţilorI. Pămînturile sînt în bătrinul An- 

arunachi, „care să înparte în doi cu bătrănul Băţă, şi bătrănulă 

Lupulă este săngurit pe gumătate de sati“. Măsură cu „odgonuli 

de triizeci de stănjăni, şi stănjănulă de optă palme“. Se înseamnă 

locurile: „Valea Sămbului lăngă șliahii, şliahulă vechiu, Podului 

vechii“. „Hotarulă Bezănului sai cuprinsă înă hotarnica Telişăului, 
fiindii dinti vechile vremi totii uni hotari, după cumii arată uriculii 

celi vechii di la Ilie-Vodă şi Ştefanii- Vodă, t-ati fostii fraţi, fii ră- 

pousatului Alexandru-Vodă celit bătrănă, dinii veletii 6944 [1436], 

Mai 4.“ (Nume: Isac, Terchilă, Armina Popșoaia, Hărlăii — băfrin în 

Prisăcina —, Şăndre — alt bătrin). 
Vinzare către Costandin Miron Donici se face şi de „Aftenii, fito- 

rală lui Moisăi dinti Bezini“, pentru „2 vaci cu viţăi buni, preţă- 

luite cu oameni buni și răzăși, carii mai sosi sai iscălitii, drepti 

24 de lei şi şasă lei bani de argintii“ (p. 39. Marturi erai, „Vasăle 
Coreschii, Vasăle Budigii, Sandulii Sofronii, Toaderii Voziianulii“), 

de un alt săteân, pentru „doi boi buni, preţăluiţi cu oameni buni 

megieşi şi Bezăneni vechi şi răzăşi de Bezinii și de Lopataa, dreptii 30 

1 Se mai pomenesc surorile lui Miron, Postolachi şi Neculai 

Donici: „Catrina &-aă ţinut-o lonă potropopulii“, „Ilinca c-ai ţinut-o 
Toaderii Negruţii, Marie c-aii ţinut-o Ioniţă Leca, Ilinca &-aii ţinut-o 

Toaderii Loghină, Tasie &-aă ţinut-o Andrunachi Vartholomei Pos- 

t[elnică]“, „Darie Donici Sărdariit“, care a luat loc de la „Lazoră 

bivă Căpfitlană), fecorulă călugărului dină Săngureni“.
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de lei“ (Martur şi un Miclescu, un Bătcă, „Agachi Hriza, Ioniţă Loghină diiaconă, răzăşi, Vasăle sănă Ghiorghii Olariulă otă Ca- mence, Ioniţă Pănuţă“), 
„Cuconaşulă Ilii, fiiulă dum[nealui) Vist[ieriului] Costandintă Do- nici“, al lui Miron și Catrinei, apare în lulie 1782 (p.43). (Martur: fiul lui „Vasăle meșterulă din Țăgănești“). Alt act îi zice llieș (se pomenește „Dănilesculă ce ai fosti vătavă la casa dum[nealuji răpousatului Mironii Donici dină Bezinti“. Vier era Mafteiă Rusul. Vînzătorul scrie: „Acumiă în vreme răzmeriţăloră, robindu-mi-să fimee şi copii, şi prăpădindu-mi-să toate, s'ai prăpăditii şi zapisulă acesta“. V. p. 46: „s'aă răzleţit la vreme răzmiriţilori, cu alte neamuri“), 
Constantin, tatăl său, trăia încă. EI cumpără necontenit locuri, ba chiar și „ezăște cu puţinte ezătură de răzăşii şi sătenii de Be- zină, de li-aă fostii pentru adăpare vitelorii şi topitoare răuriloră“, precum făcuse și Miron, „fiind şi stăpănulu satului şi răzăşiă în preună cu sătenii de Bizinii“, durînd Şi moara, ce o stăpineşte: „pănă ce sai și săvărşită dum[nea]lui în Soroca“, iea venitul de la dînsa. Martur: „Ştefană Schiraşii, dascalulă oti Camince:, care şi scrie ; p. 51. „Preotul Ştefanii Gane otă Cobălca“; p. 52. Alexandru Borălă ;p. 52 „Lupa preuteasa a popii lui Ionă din Chişănăă“; p. 53, 
La 1753 un Darie Donici Păharnicul, alături de Iordachi Erha- 

nulă, cerea măsurătoarea vechilor iazuri ale lui Apostol cel d'in- tăiă (pp. 44-7). (Odgon de 30 de stinjeni. Sate vecine: Lohaneşti, 
Pelinei, „margine Codrului“, Beleuza, Camence, Sambola. 

Nume: Pantiul, Frate, Trofin, Aritoana, Cobălcea, Armena Pop- şoaia, Ştefca, Bozul, Zamă, Frăţiiană, Otavă, Dănielescul, Moga, Petre Stolnicelu, Iane Pah[arniculi), Vasăle Ciolaculi. Un „Mihă- 
lachi dascalulă“, p. 48. — Nepoţii Nazarii, „postrănepoţii Gligorcii“: 
Şi „postrămoșulii“. — De notat: „Zălojătura Antemii“. „Darii Căr- 
lană“; p. 50), ” 

Răzeşii nu se lăsau uşor „anexaţi“, şi ei o şi spun la 1784 cu 
prilejul unei „danii“. „Care zapise săntii în măna dumisale Spă- 
tariului Costantină Doniă, fiul răpousatului Apostolachi Donici 
dinu Telişăti, că, fiindă noi răzăşi toti la ună bătrănă cu boerii 
Doniceşti. şi avănd dum[nea]lui pricină de judecată cu Sărghieştii, 
ni-ai rugat ca să dămiu zapisăle, ca să să îndreptezi, şi iarăşi să 
le de la măna noastră, care zapisă săntă, şi uni ispisocă di la Va- 
săle-Vodă şi zapisulă cu suretii pentru aceste părţi de moşie. 
ȘI, cerăndi noi ca să ne dă scrisorile noastre iarăşi la măna 
noastră, dum[neajlui ne-aii răspunsi ca să-i dămi cheltuială ce aă 
cheltuită cu hotărătulă moşiiloră, şi, căndă ni-ami priimită noi ca 
să-i dămi cheltuială ce a fi cu dreptulă, dum[neallui ni-ai răs- 
punsi ca să le vindemă dum[i]sale. Și, văzindă noi că dum[neajlui 

11992. Vol. XVI. 
26
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umblă să ne înstreineză dină moşiile noastre ci ne săntiă baștină şi 

moştenire moşiloră şi a părinţiloră noștri, şi cunoscăndii noi că 

dum[neajlui umblă cu înșălătuni ca să ne rătătască dinu moşiile 

noastre, şi fiindă noi oameni săraci şi lipsiţi dinu întămplare vre- 

milorii, şi, cunoscăndă multă bine di la dum[nea]lui cuconulii Cos- 

tantină 3-ti Vistjieriuli), li-amii dată danii dumisale, după cumă să 

arată mai sus. Căci, fiindă noi lipsiţi şi rătăciţi dini toate părţile 

noastre de moşie ce avemiă şi pi la alte locuri, şi eramii întocma 

ca nişte streini, lipsiți dinti moşiile noastre, dumn[ea]lui nu s'aă în- 

durată de noi şi ne-aii luminatii dreptate noastră, dăndu-ne la mănă 

însămnare după condică ce este la măna dumlijsale, în care 

săntă arătati toate ispisoacele şi zapisăle a tuturorii răzăşiloră, cu 

veleturile lori şi cu soma stănjănilorii. Și, neavăndi noi cu ce mul- 

țămi dumisale pentru atastă facere de bini, amii dati şi noi danii, 

care amii şi rugati noi pe dum[neajlui de ai priimiti. Şi acastă 

moşie să înparte pe doi fecori a lui Ștefani sănii Mătieși dinil 

Tulburești, anume Savină i Gheorghiţă şoltuzuli de Chişinăi, şi 

parte lui Savinii este dată danie dumisale, iar parte lui Gheor- 

ghiţă şoltuzulă ai rămasii suptă stăpănire niamului său.“ Şi actul 

de meşteşugită hrăpire urmează: „Şi, căndu sai făcutii acestă 

zapis, s'au tămplatii mulți oameni de cesti mazili, tărgoveţi chi- 

şioneni, cum și alte săminţii a noastre, ce să tragi dinu Gheorghiţă 

şoltuzulii, fratele moșului nostru Savini, totă dină Chişinăuă.“ [s- 

călesc „Alexandru Borălă, feoră Măriuţei, Nastasie fata Irinii 

Hilotoai, Toaderă Jănbei, Ștefană Băţi, Darii Jănbei, starostele 

Ştefanii, de blănari, otii Chişănăă, răzăşii, în parte lui Gheorghiţă 

şoltuză; Năstase Spănu tijii răzăşi, Năstase Popa, mazilu, Simionii 

Bocaniă, Paraschiv Sărbulă, Lupuli Batcu“. Scrie „Vasăle sănii 

Băţi, nepotii de frate lui Ştefan Băţu dinii Chișinău“. Încă din 1795 

Constantin Donici era acum Vel Stolnic: Sărdarii de Orheiă că- 
pătaii poruncă pentru a-l restitui în drepturi la Făureşti. 

Vînzarea din 5 Septembre 1799 se face „dumisale cucoanii Theo- 

dosăicăi Costachi Stolnitas[a], gupăniasa dumisale cuconului Costan- 

dinti Donit Stol[ni]cii, fezori răpousatului Mironă Donici Clucerii“. 

„Făcăndi atăta cercetare“, spune răzășul, „mi s'aă plinită şi mii 

păcatul, ca unulă -ami umblatii să facă vicleşugii, ştiindă și 

vănzind dinti toată sălişte t-ami arătatii mai susi, şi mai aflată 

Camă luată eă vinitulă di pe părţile de susă aratate. Pentru care 

dumn[ealei, după zapisuli mei de vănzare, după ce mai dovedită 

că ami luati ei vinitulă di drepte părţile dumisale ce i-ami văn- 

dută ei, aă vrutii să iai deplină vinitulă totă di la mine, ca di 

la unulă ce săntii drepti văndutii dumisale Stol[nicului], răpăusa- 

tului Costandină Donici, boeriuli dumisale. Şi eii, încă neavăndit 

cu ce răspunde pentru acelă viniti, ami căzută şi mami rugatit
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cumi amă pututii. Şi s'ai pusi pentru mine la dum[nealei, şi. fă- căndii şi ei rugăminte, dumniei ru Sai înduratii de sărăcia me, şi m'auă ertată. Şi eu încă ami dati acestii zapisi la măna dumi- 
sale precumă să să ştii că de acumi înnainte m'ami guratii pe sufleti şi pre toată credința me, ca unul ce săntă văndută de bună voe mă, cu zapisă ce ami iscălită eri cu măna me, ca, de acumi înnainte de m'oi mai rădica asupra vănzării mele, ori ei, 
ori fecorii mei, sai alţii de ai mei. să fii de mare plată şi urgii, după cumi ami văndutii cu bună priimire dintru începutii, și ami luati şi plată deplină în mănule meli, căndii ami văndută. Cumii şi atastă scrisoare iară ami făcută de bună voe mă, ca unulă [ce] sănti văndută de atăta vreme:, (Marturi: „Mironă Ninacu, Sărghii Vor[nicul]oti Camince..., carii totă noi amă stătută cu rugăminte la cucoană de ai făcută milă cu diiaconu, de l-ai 
ertati...: Axinte Băranii, Toma Croitoriultă otit Camince; Dimitrachi 
Donici m'ami întămplată.) 

Și alte acte sînt în legătură cu acestea. Astfel, la 1-iii anuar 7230 [1722] se face cercetare pentru moşiile Păşcani, Făureşti, Scurreşti, 
În care se tăgăduia unuia însuşirea de „moșani. Pomenit şi „Do- 
ni& de Pășcani“. Jură cel contestat „precumii este totă dintr'ună 
moşii moşanu înpreună cu dănșii, moşăni și răzăşi«. E hotărit deci 
„răzășii“ de judecător. 

La 12 Mart7210 (1702), „Iordachi sin Mogăldii dinti Dişcova: vin- 
de „ună iază cu vadă de moară înă Vatici, ce-i mai josă de gura 
Hulbocucului, ce vine de spre Puţuntei; care iază ati fosti ezită 
Stratulă de Cucoae: fiindu-i lui cu greşală acela iază, l-amă văn- 
dutii eti dumnealui] lui Loghină părcălabulti dreptă treizăci de 
taleri, bani de argintă“. Marturi: » Vasăle Cojanu, Costină, Andrii 
zătă Costină, Costantină Potlogă, Luchiiani dină Lucaciuca, — 
însă izindă Stratulii acestă iază răi, neştiindă“: şi-l află aiurea. 
Iscălesc: „Andrei Buza, Dumitraşcu Harghel, Savin sănă An- 
drunachi*. 

„Eă, Toaderii Bălană, cu 12 părgari dinti tărgulă Orheiului. Adică 
aă vinitii înnainte noastră ]liana Lelicoia, fata Buzii denă Furceni, 
Şi aii văndutiă ună vadui de moară în Răutii, dini gosti de piatră, 
popii celui domnescii Gligorie, dină tărgu dinti Orhei, de nime 

    

nevoită, nici asuprită, nici sălită, ŞI au dată doi rohatince de miiare 
şi stupi şi o vacă cu vițălă şi postavi, pănă ai înplută optzăci de 
lei preţă, că atăta ati ceruti,— să-i fii a lui moşii în veci, şi fezori- 
loră lui, și nepoţiloră lui. Și într” aastă tocmală s'ati tămplată 
oameni buni, Grigore Drăghiniţă şi fecorulă lui Vasăle vătavuliă 
de siniţari şi Radul cupeţulii şi Mihuleţiă şi Vasăle vătavulă de 
sinițari şi Radulă cupeţulă şi Mihuleţi și Vasăle inblătoru și Şa- 
hăni şi Vasăle Cruani şi mulţi oameni buni dinit orașă. Deci noi,
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dacă ami văzuti a lori de bună voe tocmală, noi am pusă pe- 

cete oraşului într acesti zapisii, ca să să ştii; 7135 [1727], Ghe- 

nfari] 10%— Locul pecetii tărgului Orheiului.“ 

L.elicoaia are apoi un proces, împreună cu ginerele ei, Gligo- 

riice, cu Gligorie din Orheiii. „Acumi au vruti să întoarcă“, ea, 

„Şi ai zisă că ai văndutii numai gumătate de vadii“, Se hotăreşte: 

„de i-ai vânduți întăi, acmu nu încape să întoarcă“ (15 Sep- 

tembre mn 

12 Martie 7165 (1657). Gheorghe Ştefan-Vodă pentru „Pintilii 

Căplilt[anulă] dină Băloşăşti“. 

"IV. Privilegiile cele mai vechi ale Slănicului Moldovei. 

Între hîrtiile D-rei Mălinescu din laşi aflu două acte domneşti 

care dai cea d'intăiu rînduială vestitelor băi din Slănicul Mol- 

dovei. - 

Privilegiul lui loan Sandu Sturza e din 26 lunie 1824. 

Bunul Domn bătrîn spune că, „rivnitori fiind de a în- 

mulţi facerile de bine cele spre opştească folosinţa Patriei, 
socotit-amiă, şi, fiindcă la Ţănutul Bacăului, lăngă Ocnă, la 
părăul Slănicului, s'au aflat izvor di apă, care, după cercă- 

rile noastre ce s'au făcut, sau găsit a fi folositoare pentru 
feliuri di slăbiciuni a sănătăţii şi de patimi, și acum, de 
căţiva ani, s'au şi obicinuit de a merge acolă mulţi pentru 

facirea de feredei, dar, din pricina că la locul unde esti 
izvorului, casă nu sînt di şidere, cei ci merg, şi mai vărtos 
săracii, pătimesc multă nevoia, şi nici vre o folosinţă nu 
pot să dobăndească, nigăsînd loc di adăpostire, unde să 

poată face feredei, am găsit a fi de trebuinţă şi lucrul 
cel mai creştinesc, de a să faci acol oarişcare punire la 
cale de înlesnire pentru oaminii acei nevoiţi şi săraci, 

„cele de trebuinţă. Şi dar, spre un asăminea sfărșit, trebuinţa 
(jcerind de a fi un număr de oamini înnadins însărcinaţi 

ca să slujască în trebuinţile borvizului, precum şi deosăbit 
purtătorii de grije, care să povăţuiască lucrul şi slujba
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lor, spre o alcătuire încît s'ar pute, de îndemănare,— iată 
prin acest al nostru domnesc hrisov hotărîm şi însărcinăm 
cu această trebuință pi credincios boeriul nostru, dumnelui 
Mihail Spiridon, biv Vel Sărdar, căruia îi dăm şi cin€- 
sprezăci oamini, din oaminii streini ci i-aă avut dum- 
[nelui] mai d'innainte aduşi şi scutiţi, în prejma borvizu- lui . . -, numai pentru trebuința borvizului ... Înda- 
torindu-să dum[nelui] cum mai întăi să pui să facă zăci 
odăi, la locul ci să va socoti mai bun lăngă borviz, odăi 
di lemn, dar bine lipite şi văruite pi din lăuntru ŞI pi din 
afară, şindilite, podite pi &os, lipite în pod, cu fereşti şi 
cu uși bune; şi să facă şi cite doi teredei în fiiştecare 
odae, ca să fie numai pentru săracii cei ci vor merge să 
facă feredei, care nu vor ave chip de a-şi face singuri 
înlesnire de adăpostire şi de feredei. Să aibă apoi orăn- 
duiţi în toata vreme facirii de feredei cite patru sau cinci 
omini din aceştiia ce i să dai, care să ste nelipsit să 
Slujască, sau cu zioa, sau cu săptămina, la cărătură de 
apă, și la încălzire feredeelor pentru cei săraci, supt înda- 
torire de a-şi agiuta pe acii slabi Și nevolnici, ca să-i 
pui în feredei şi să-i scoată, precum şi de a li sluji 
la orice alti trebuință, cînd să va găsi careva lipsit, şi 
de chipul acesta, ca să nu aibă pi alt cineva să-i slu- 
jască. Şi pentru toată slujba aceşti orinduiţi oamini să 
nu poată cere dela cariva niciun felii de plată. Iar, pe 
lăngă acesta, să îndetoreşte d[umnelui] Sărd[ariu] di a 
ave adusă cu oaminii aceșştiia şi lemne. de foc, de 
agiuns, acol6 la borviz, pentru încălzirea feredeilor di 
la acesti patru odăi și pentru alti trebuinţă ale să- 
racilor, precum şi însuşi pentru încălzirea odăilor, cînd 
vor merge și în vremi mai răce, primăvara sai toamna, 
ca să facă cineva feredei, pentru ca să aibă Şi dispre 
aceasta toată înlesnirea, și iarăşi fără nicio îndatorire 
pentru iai, de plată. Sirguindu-să dum[neajlui Sărd[a]- 
riul] de a o face aceasta înlesnire de lemne şi ori- 
cărora alţii din acei ci vor merge acol6, precum şi -de 
celelalti lucruri trebuintoasă ale hranii, ca să le poată
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găsă aceste fiiştecare cu plată dela dănşii, să nu păti- 

mească lipsă şi nevoie.“ 
Copie. 
Iscălit şi de C. Conachi. 

La 30 Octombre 1836, Mihai-Vodă Sturza întăreşte pri- 

vilegiul pentru „Sărdariul Mihalachi Spiridon“, care a 
arătat „că are 27 liuzi de la Domnii Calimah şi Sturza, 

aşăzaţi pe părţile sale de moşii din munţii de lingă 

tîrgul Ocnii, de pe apa Slănicului, Ținutul Bacăului, unde, 

fiind izvoară de ape minerale, are alcătuite înnadins 

feredei spre lecuirea patimilor“. Spiridon mai vrea să aibă 

bejenari, pănă la cinzeci. Se acordă, fiind spre folosul 

ţerii, „ca unile ci eli urmiază a scoti [= scuti] mult, şi 

de cheltuială, şi de ostinială, pe cei supuși patimilor, cari, 

pentru firşitul lecuirei lor, era” siliți a năzui la celi mai 

depărtate feredei piste hotar“. 1 se dai 36 de liuzi. „Şi 

apoi, în privire unei asăminea miluiri, datoriă va fi dum- 

n[ealui] Sărdariti ca, pe tot anul, la vreme cuvenită, să dei 

încăperi fără plată de chirii, pănă la numărțul] de 30 bolnavi 

săraci, ce s'ar rîndui acold spre lăcuinţă şi căutare.“ 

V. Cîteva acte privitoare la moşia dorohoiană 

Hilişăul ş. a. 

(Colecţia d-rei Mălinescu.) 

1.47 lunie 1735. Proces al lui „lordachi, fiiului Med[elnice- 

riului] Constandinii Vărnavi, şi cu Pit[ariulii] Vasile lamandi, 

arătăndu Iordachi că maică-sa, Mariia [Medelnicereasa], 

au fostu fată Jăc[niceriului] loniţă Iamandi şi soră cu Sul- 

geriuli Toma şi cu Iordachi și Safta, mai avăndu Jăclni- 

ceriuli] Ioniţă Iamandi doi fraţi, anume Ştefanu şi Cărste; 

i Ştefanui au muriti holteiu“. 
2. 4 Pren carte ce ne ai trimes dunânalor boerii căimă- 

cami ami luatii sama lui Ionichie ermonahă cu Athendule 
[== Atenduli] neguţătoriulă, ginerile lui Mironi Gafencu, pen- 

tru moșiia Șilişăulă de la Țănlult[ulii] Dorohoiului, și dină
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gudecata noastră au rămast călugărulă să-și iă totă venitul 
cătu varu (sic) fi pe gumătate de satu de Şileşău, cu nia- 
mult lui, şi pe gumătate să ia Athendule, iarăşi cu niamulă 
lui, de vreme că aşe ne ai spusă Athendule, cumă că 
Sumătate de satu are, şi o parte şi alt[a],— pănă la venire 
Mării Sale lui Vodă, şi, după ce să va așeza Domniia, să-şi 
iă carte de hotărătii moşia, şi, după hotărări, cini cătu îi 
va fi parte de moşii, va stăpăni, și va lua şi venitul moşii. 

Acasta înştiințămu. 
Llealt 7265 [1757], Aprilie] 26. 

Ilie Costachi Pah[arnic]. 
3. 10 Iulie 7268 (1760). Cercetare pentru ispăşire la Şi- 

lişău şi Pomirla. Doi rotari ferani, marturi. „Să Vasăle 
Homivca, tijă de acolo, şă Andreuţă... Aă plătită pe ace 
sută de fălci de iarbă ce au stricată.« 

Iscăleşte un Vornic de Poartă. 
4. Adică ei Gorghii săn popa Vasăli din satul Dăni- 

lenii dat-amă adivărati și încridinţată zapisulu meă 
la cinstită măna dumisali cuconului Iordachi Pot. (Sic), pre- 
cumă să să ştii că, prinzăndu-mi dum[nealuji 2 cai în țarina 
dumisali, și dum(nealuli apoi trimeţăndu cai la dum[nea]lor 
Vornicii di Botoşani, şi întămplându-să di s'au prăpădit cai, 
că nici ei niputăndu mergi ca să-mi scoti cai, şi trecăndu 
doi ani și gumătate, și acumă ami făcută învoială cu 
dum(nealuji, şi mi au dată 38 lei, adică triizăci Şi optu di 
lei, să fii nisupărată dinu spri mini, şi, ori la ci judicată 
di m'așii mai scula et, să nu mi să țăi în samă. Şi pentru 
mai adivărată cridința m'amu iscălită cu măna me. 

Gheorghe Dascalu. 
Adeveresci. '92, Iuli 31. 
5. C. 1800. „Iordachi, fiiu Med. Costandin Vărnav“, se 

plinge că nu s'a dar tatălui săi partea soției lui, fata 
Jig|niceriului] Ioniţă Iamandi, că toată „periusia“ a trecut 
la fraţii ei, Pit[ariul] Vasile, Sul[geriul] Toma şi Iordachi 
Postlelnicul], „şi la alţi veri a' dumlijs[ale]“. Se află pre- 

!leşise din Domnie Constantin Racoviţă, şi era să vie Scarlat Ghica.
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texte „ca să ne urnească“ şi să păstreze averea. Cere 

Domnului judecată, pentru a se înlătura „urnirea“. 

6. C. 1800, 10 lulie. : Scrisoare a unui Gafenco către 

„badiii Costantine“, pentru o cercetare în Sălişău, la mo- 

șia, „Jicnecerului Macrii“. „Să ferescu de loculi Săleșău- 

lui ca focu, atăta căti nice 'nă imaşi nu-și lasă bucatele 
lor, șă să năcăjăscu, de herbu ca într'o olă, fiindă-că li-i 

locului străntu, și aşe nădejduescu că, de aice înnainte, 

cătu a fi Pomărla şă Săleșeulu, n'omi ave nicio supărare de 
dănşăi. Darii vei şti d[ujm[neata] că, măcară că s'au găsiti 
locii stricată de 100 de fălci, dară, chiară să nu fi călcat 

mai multă iarbă decătă de vr'o 7, 8 stoguri de făni, nu 

s'aru fi găsătu; numai aceasta au fostii o învăţătură. Dari 

“mai trebue să isprăveşti carte gos[po]d ca nimene să nu 
fie volnică a-și mu€ cănepile şă inațăle în bălțăle Să- 
leşăului, pentru să să omoră peştele, șă mai alesi în 

Orbeja (sic), care să numeşte Păs(ăjreca,— măcarii că eă 
ami zăsu Jăcniceriului Macrii să de poroncă omenilorii 
dum[i]sal[e] pentru această pricină, şă dum[nealui] înnainte 
me ţi-ai poroncită, darui toti trebue şă carte.“ , 

Adresa către „Costantini Logofăti, vătavulă dum. Lo- 

gofătului Răducanuiui“. 
7. Botoşani, 27 Ianuar 1833. „Toadir Vezeteu, cu Ca- 

trina, soţia lui Toadir“, vînd Spat[arului] Costachi Rosătu“ 

„0 casă... la mahalao Vrabienii, pe moșiia săntului ierarh 

Nicolai, a sfinti mănăstirii Popăuţi, cumpărată di la Ghiorghi 
vezăteu Herţanu“. „Avăndui a plăti dumnealuli şi bez- 
mănu obișnuit a sfintei mănăstiri, cinci lei pe an.“ 

Scrie Vasiliu. 
Cu voia egumenului Inochentie Iliupoleos. 
K. “Pososzos o vinde, la 16 Mart 1836, „vătavului Şte- 

fânachi Pleşescu“, întărind acelaşi egumen. 

1 Pentru Păpăuţi, Inseripţii, |, 1. Tot acolo, la Botoșani, Biserica 

Poset, despre Roset. Cf. şi cuvintarea la îngroparea Mariei Roset, 

în Cuvântări. de îngropare şi pomenire, Vălenii-de-Munte, 1909..
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VI. Un act de la Alexandra Buhuşi. 
(Colecţia Fote). 

Adică eu Alexandra Hătmăniasa răposatului Buhușşii 
c-ai fost Hatmani, facemiă ştire cu acestu adevăratu 
zapisă ali meă precumi eii, di nime sălită, nici asuprită, 
ci de a me bună voi, m'ami tocmită Şi mami învoită 
cu dumnealui Vasăle Hăbășăsculă ci au fostu Armaşu- 
Mare, şi mi-au dati dumnelui unu rădvană cu şasă cai, 
cu hamuri, cu șale cu totu, ȘI cu postavii noi necroită, și 
cu bobou, de ami dati zăstre fiicăi mele Catrinei, şi ei i-amă [dată] dumisale satulă Leţucanii, ce săntă în Ţănutult Hărlăului, pe apa Jăjăei, cu Vadu de moară în Jăjăe, şi 
cu Sumătate de hăleştei în Buhăiceni, Şi cu toți vecini care 
au fostu în sată în Leţecani, Şi: cu totu loculă şi hotarul 
cătu amă stăpăniti noi dinpreună cu răposatulă Buhuși 
Hatmani. Care satu este driaptă moşiia mea de pe mo- 
șulă mei Urechea Vornicu!. Pentru aceia ca să-i fiie du- 
misale driaptă moşii şi cumpărătură, şi cuconiloră dumi- 
sale, în veci neclătită, şi pe acestu adivăratii zapisă alu mei 
ca să aibă a-şi face dumnelui Şi dresu domnescu. Aşăj- 
derea i-ami mai dat dumisale şi un Țăganu, anumi pe 
Neculaii Lumănare, iară dinu Țăganii mei de pe Urechea Vornic. Şi pentru mai mare credinţa mi-amu pusă pecete, 
dinpreună cu fii mei, Şi aceşti boieri toți, cari s'au is- 
călită mai gosu, ca să-i fiie de mare credință. U Iasi, 
leati 7207 [1699], Iunie 3. 

Alexandra Buhâşoe. 
Dimitrii iscală. Ionii Buhuşi iscală. Neculai Buhuși 

iscali. Gheorghii iscală. Neculaiiă Doneşii (sic: Donici) 
Velă Log(o]ffăltu iscală. Gavriilă Balşii_Veli Ciaşnică is- calit. Ilii Cantacuzino Vai Comisă, Dori” Donieia Veti 
Sulgeră, Macri iscalu, Ştefani Sălionă Clucțeriă, iscalu, 

Cu privire la actul Alexandrei mai găsim: 
F. d. Socotirea lui „Alexandrulă Buhuşi Marile-Pitariă“ 

1 Nistor. Pentru aceste legături de familie, v. vol. V, pp. 374-5. Pentru Leţcani, aici mai departe, p. 421.
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cu Jora Constantini, pentru heleşteile de la Leţiicani și de 

la Buhuiceni şi de la Bursumeni... Uni ţermure a Leţi- 

canilori. .. Ună iazu vechii, carele aă fostu a lui Neculaiu 

Urechi, socru lui Alexandruli Buhuşi, şi ai avuti toc- 

mală pentru acelii iazu Neculai Ureche cu Ghica Voevodiă, 

precumi să ţăe Neculaii Ureche heleșteulu Bursumeni- 

loră, iară Ghica-Vodă să ţăe heleşteulă Buhuicenilor ; deci 

Ghica-Vodă au înnălțatu heleşteulu Buhăiceniloră şi au 

înnecatu hăleşteulu Bursumenilori peste totu, şi acumi 

acel hăleşteii este înnecată, nici de o triabă nu este.“ 

Marturi: „Grigore Cărligu, Ionaşcu Meica, Davidu, Gheor- 

ghii Rodca, Andrunache Dediuli, Vasăle Găscă“. 

Copie. 

VII. Carte a episcopului de Roman, Leon, pentru scutirea 

Ze unui preot. 

Leoni, cu mila lui Dumnezeă episcopii romanschii. 

Molitva Ta, prot|opope] de laȚănutulă Tutovei, i voi, slugile 

noastre, carii veţi strănge poclonulă episcopiei de la acelui 

Ţănuti, pentru ună preoti ce va sluji la bisearica dinu 

satulu Tomettii, a dum[i]s|ale) Pitjariu] Toaderiă Jora, să-i 

daţi pace la banii poclonului, iari banii școalei şi a cutii 
să-i dea. Adasta. 1783, Mâi 14 dni. iai 

VIII. Acte privitoare la Dolniceni şi la alte moşii vecini. 
(Colecţia d-lui advocat Fote, din Iaşi.) 

Dolniceni, 29 Octombre 7231 (1722).Cercetare la Brăteni 

(Dorohoii). Marturi: „Andrei Balşe vtori Spătfariă] şi Ursulă 
părcălabulă de Ştefăneşti şi Pascală Hotinii părcălabuli şi 

1 Episcopia Romanului.
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Ştefani Iorga de Durneșşti şi Ionii Călimani Căplitanu] 
Şi Ştefanu săn Antonache Căplitanu] şi Ştefană Căplitanii] 
Homoranulă și Pavălu Nătuţult otii Oncești“. „O aşe- 
dzătură.« 

2. 12 April 7246 (1738). „Andronachi Călimani, cu fe- 
meia me, anumi Nastasiia, şi cu toţi fezoriloi (Sic) mei, 
anume Toaderi și alţii“, dă zapis „Sandului Jora, fiului 
dumisale răpoosatului Gligore Jora au fostu Vister- 
nică-Mare“, pentru vînzarea Dolnicenilor, partea „în capulă 
Cărpenişului dini susă. . . Care atastă a patra parte de 
satu îmi este miia de pe maica me, Mariuţa, fata lui Nistoriă 
Holbanu... Ami întrebat pe nepoții mei, fecorii Homo- 
rianului şa frăţine-meă, ca să de ei banii.. - ŞI ami în- 
trebatu şi pe Vasile, fiiulă Pitariului Ilie, fiindă dum[nea|- 
lori răzeși într'acelă sat... Deci ei, fiindu la închisoare 
pentru o datorie a unui Turcu, şi neavăndă cu ce plăti, 
ami vândută acastă moşie dumisale acestui boeră mai 
susii numiti, căci și dumnalui încape, fiindu răzeş şi dum- 
nalui cu satulu Buhăicenii, cari să hotărăscă cu Dolnicenii... 
Şii-amu dată dum[nea]lui ispisocult glol]s[po]du de la Măria 
Sa Mihai- Vodă, care ami pe ace moşie, şi alte scrisori.“ 
Marturi: Monahi Tudor Crup[enschi], Andrei Balş. 

3. 24 Februar 7250 (1742). Împărţirea moşiilor „ce ni-aă 
rămasi de la moşulu nostru Andronici Părvulu“. Parte 
din Costina, „pe părăulu Ilişasca“, lui Andreiti Şi surori-sa, 
Aniţii Anghelăchioae, şi lui Necolae Med[elnicerii] şi su- 
rori-sa, Măriuţii, preutiasa popi lui Pănteleiu, — fezorii lui 
Toaderii Părvulă, nepoți de ficorii lui Andronicu Părvulu“ ; 
parte din Corneşti (Lăpuşna), Iucşani pe Siretiă, „în 
partea lui Ilie bivu Velu Pitariă, fiori Paraschivi, sora 
lui Toaderă Părvulu şi a lui Costantină Părvulă sint 
Velu Şetrară, nepotii de fată lui Andronict Părvului“. 
„lară acumi, stăndă noi, verii cei primari, cu toţii la soco- 
tială..., să să dea Radului Şi suroriloră lui, fecorii Aniţii, 
fetei cei mai mici a lui Andronică Părvulă... Călineştii 
(Cernăuţi), pe părăulă ce să chiamă Brusniţa..., în partia 
lui Gheorghie Med[elniceriă] şi a lui Vasilie şi a Ilenei, 

,
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fecorii lui Costantinui Părvulă bivă Velă Şetrariă, nepoți 
de fecoru lui Andronică Părvulă“. Radu era Radu Bur- 
ghelea. „Iară pentru satulu Cotela, ce să chiamă Soloniuca, 

cu heleştei şi cu alte cumpărături în Cutela, şi cu partia 
dină Melentenţi, ce sintu înu Ţinutulă Hotinului, — căndu a 
milui Dumn[eldzău să rămie aceli Ţinuti la stăpînirea 
Domnului de Moldova, după cumiu ai şi mai fostă!, avăndu 

volnicie cei cu moşiile a-și stăpîni moșiile loră, atunce 

şi noi să avemii a stăpini moşiile acelea cu toţii, ori iarăşi 

să le înpărţimu frățeaşte, să ţie fieştecarele partea sa, 
unde i s'a vini. 

Cine va vrea să-şi ia parte sa de vecini, ca să-i mute 
pe parte sa de moşie, unde i s'au venită, sai şi aiurea, 

unde va vrea, — volnici să fie a-i lua şi a-i muta. 

Iară pentru o părticea, iarăși dini Costina, partia Ţicii, 

şi pentiu vecini, ce sori afla din parte Ţicăi, care moşie 

o ţinii dumnealoră Gheorghie Med[elnicerii], cu fraţii du- 
misale, fegorii Şetrariului Părvului, pentru 40 lei, preţului 

unui calii şi a doi boi, care ştimii noi cu toţii cau dati 

răpăosatuli unchiulă nostru Şetrariuli Costantină Părvulu, 
de au plătită o datorie a Ţicăi, —acmu au învoită dum- 
nealoră să priimască dzeace lei la aca datorie, să fie din 
partia dumilorsale, şi treidzăci de lei să dămu noi: dzeace 

lei Ilie Pit[ariu], dzeace lei Andreiă, cu fraţii lui, fetorii 

lui Toaderă Părvulu; dzeace lei Raduli Burghelea, cu su- 

rorile lui.“ 
4. 7262 (1753-4) (fără lună). Matei Ghica Voevod, către 

„dum[nealui)] Filipă Catargiu bivă Veli Banu, ispravinică] 
de Ţinutul Hărlăului, Neculai Cucoranulă bivi vt[ori] 
Jit[niceriă], Vasile Balşea bivu Velă Căplilt[ană]“, pen- 

tru Brăteni. „În trecutulă anu cerşindă Paraschiva, cum- 

nata Sandului Cămăraşi, hotarnică pe dumnelui lor- 
dache Căritacozino Velu Pahlarnici), poftindă să-i aliagă 
hotarului satului Dolnicenii, ai mersu numitulă boeriă 

acolo, şi, uităndu-să mai multu la arătare Paraschivii decăt 

1 Se luase de Turci la 1713. 

a
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a cerca sămnele ce sintu pusea în hotarnicu, jălueşte 
Sandulu că i-au înpresu[rajtă de spre costişa Başcului o 
bucată de loci.“ Să se facă cercetare. 

3. Noi Costandin Mihai Gehanuă Racoviţă Voevoda, bojiu mli]i[ojst[iii:] gfos]p[oJdari zemli moldavscoi. Credintosi bo- 
eriulă nostru, dum[nealui] Ioniţi lamandi bivu Vel Jic[nice- 
rii). Îţi facemi știre că; mai în trecute zile, după gudecata 
c-au avutu aice la Divanu Paraschiva Sturzoai, nora lui Ilie 
Pit[ariu], şi cu Călimăneştiă, pentru pricina a opta parte deniă 
sată Dolniceni, de la Țin[ujt[ulă] Dorohoiului, de la care 
&udecată s'au hotărătă ca să stăpăniască Paraschiva Stur- 
zoaie numai parte lui Andrunache Călimanu, cei-aă văn- 
duti, iară cu alti doi părţi, a doi fraţi a lui Andrunache], 
părinţii acestoră ce au stătutu la gudecată, să nu să a- 
mestece Paraschiva, după cumi arată în anaforaoa ce 
este la măna Călimăneştilori,— Şi atunce, la &udecată, au 
ceruti Paraschiva să i să hotărască parte sa dintr” a 
țăranilorii, şi s'au fostu scrisi dumlitale] ca să i-o alegi 
osăbită, şi, pe poronca cărții aceia, ai ales-o. După aceia 
viindu aice oameni aceia, aii dati jalobă Domnii Mele 
cumu că le-au făcutu strămbătate, căci li-ai dată locă 
unde nu-i buni de nemică, nici este loci de fănațe, nici 
sălişte, ce li-au dati neşte loci de sărături, ȘI, pe jalba 
țăraniloră, iarăşi amu fostă scrisu dumitale] ca să faci 
dreptate, să le dai și lori unde va fi loci, şi bunu, şi răi, 
adecă şi îni fănaţi şi înă sălişte și îni pădure, după 
obicei: unde va fi bunu, să dei loci bună, şi, unde-a fi 
rău, să dei şi răi. Dari acumii iarăși s'au văzută de d[uJm- 
[nealui] Velu L(oJefolfțăjti o scrisoare a dumitale] la 
măna lui Iordache] Balşă vtlori] Vist[ieriu], ce scrii cumu 
că parte țărăriilori iaste aliasă şi hotărătă mai d'innainte, 
de alţi hotarnici, şi n'ai hotărăt-o dum[neata], şi zăci că 
nu poci a străca hotărătura vechi, ce este făcută mai 
denainte. Pentru care acumă iată de iznoavă iţi scriemu 
dumitale]: luînd carte Domnii Mele, să cauţi, şi, de vremi 
că parte ţăraniloră zici că-i aliasă mai denainte, de alţi 
hotarnici, şi acolo ati stăpiînitu pără acumi, iarăşi acolo
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să le dai şi acumă. Însă de este după cumi zici, iară, 

de este pricina într'altă chipu, să cauţi să nu să facă 

strămbătate, nici la o parte, nici la alta. Şi, după cumă 
scriemii, să urmezi. Acasta scriemu. L[ea]ti 7264 [1756], 

Iulie 11. 
(Pecete cu chinovar.] Proct. Velu Log[o]făltii. 

6. Făcut-amă scrisore me la măna dumisale gupănesi 

Paraschivi Med[elniceresii] precumi m'aui venită uni 
răvaşu a dumisale Păharnici lordachi, ca să ei sama cu 

Homoreni, pentru niste dijmă şi pentru alte pagube, şi 
ei de bună voe sai apucati să dei c[llăi de grăi și, pe 
9 stoguri făni şi 5 zoţi (sici zloți), adetulu moşii, s'au dove- 

dită cu omini că s'au dată înu măna lui Enachi Homo- 
rană căndu era Vornică. Şi au mai cerutii dumneai căte 
unii leii de casă pe 3 ai, şi ei nau trimis acasta cu ca: 
sile; dară eă ami socotiti, şami luată sama că-i cu 
dreptulă să le deia aceste tote, că dumneiai încă, den 

c-ai fostu dreptu, încă ai mai lăsatu, dari,pentru omini, 

nu sai putută aşădza, &urăndă şi unul ş' altu. Şi ei, 
pentru credința, m'ami iscăliti. 

lulie 24, leti 7267 (1759). 

Vasili bivu Căp[itani], sină Ursulă. 

7. 15 Decembre 7274 (1765). Hotărnicie la Buhăiceni, 

a lui Ştefan Donici. „Cu hotărătura noastră ce ami fostă 

din parte hotărătii Dolnicenii înii Domnie Mării Sale Mateii- 

Vodă:, — fiindu atunce toate moșiile pustii, şi neavăndă cine 

să răspunză, s'au făcută greșală, şi s'au fostii luată o bucată 

de loci dină Dăngeni, şi s'au fosti dată la Dolniceni.. . 

Şi alte moşii mergu toti într'ace protivă...“ 

8. 25 Iulie 1809 „...Al doile, pentru o giriadă di fânu, 

ci sai aprinsu di pojară, carile fănu at fosti a dumi- 

sali Pah[a]r[nicesei] Joroai, şi după carte de blăstămi au 

mărturisitii oamenii dinu Brăteni că ari fi fosti de 18 

stoguri ace giriadă, însă numai fănulă au fosti vechi, de 

: Ghica.
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doi ani, şi pojariulă dinu carile s'aă aprinsu giriada, au 
fostă datu de oamenii vechilului Mihălăşănilori, vrăndă 
ca să-și părliască moșiia, și, fiindi giriada aproapi, lăngă 
moșiia Mihaălăşănii, dintr'acelă pojară s'aă aprinsu şi au 
arsu giriada, nici, căndu au dati pojariulă, n'aă mersu 
ca să dei de ştire dumisali Pah[a|r[nicesei] Joroai sai oa- 
meniloră dum[neaeli, ca să-si păzască fănulă di pojariulă 
ce ai să dea iai moşii Mihălășănii. 

AI triile, pentru 38 căpiţă fână, ce au arătat vechilulă 
Mihălășăniloru că s'au ispășit, carile s'au furată ŞI s'au 
măncatu cu vitele lăcuitoriloră di Brăteni, pentru cari 
Sai îndatoritu satului Brătenii că voră plăti, dacă vori 
mărturisi aciia ce au plătită ace străcăciune.“« 

9. 19 Maii 1782. Diata lui Sandulllie Stolnic, fiul lui Ilie 
otă Vistierie (v. mai sus). Fiicei, Maria Jora, i-a dat două 
pogoane de vie la Țifeşti, „ce le ami de la părintele Leoni 
episcopulă de Romanii“. I-au fost revindute lui de fiică, 
pe bani. Îi dă „pămănturi de moşie“. „Și moşie dină Do- 
roşcani, care mie îmi esti danie de la călugărulu Mo- 
vila, pentru facire de bine ce au avuti de la mine, 
trăgăndă pentru dănsuli multă supărare și cheltuială, 
Și puţină de nu mami primejduită Şi cu urgie dom- 
nescă, pentru o pricină ce ai avută eli în vreme Dom- 
nii răposatului Costantini-V odă Racoviţă, şi ai scăpată 
cu fuga, luindă unui calu ali mei Şi ună emurluci de 
postavi, și ami rămasu ei înă urgie ină loculu lui; din. 
care pănă mami îndreptată şi amiă scăpată, nu puţină 
cheltuială ami făcutu. Deci scrisorile le ave lăsate la mine, 
şi că, viindă la Eşi, îmi va da scrisoari de danie. Dară 
n'ai apucatii să vie, să-mi de scrisore, căci i s'au tămplatu 
moarte la mănăstire lui Adami.« 

Fiului, Filip, îi dă Brătenii. F iicei, Nastasiica, Chilişoaie. 
Și banii de la Hatmanul Ilie Catargiul,— „care bani să să 
de numitei fiicii meli pentru să-şi facă ceva odoraşă, şi 
pentru alte chieltueli de gătire căsătorii sale. Trăieşte 
„Soţul“, Catrina. Să i se lase trei Țigani, „în cătu i-a lungi 
Dumn(e]dzău viiaţa“. Pomenit ȘI „soţului mei celu d'in- 

;
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tăi“. Via de la Odobeşti rămîne lui Filip. „Nepotă-me 

Catrina, fiica frăţine-meu Neculaiu.* Mamă-sa „zălojise“ 

moşie la „răposatul Vistieriu Filip Catargiu“. „Poiana 

de Beresculă.“ „Şi fiiu-mei Filipu să fie datorii a păzi 

cătră maştihă-sa toată cinste şi supunere ce să cade, 

dăndu-i ascultare ca însăși maici sale, şi ia încă să-l 

aibă pe dănsuli la aceeşi dragoste şi bună povăţuire 

ca pre însuşi fii săi. Așijdere şi fiică-me Nastasiica, ce 

rămăne moştenitoare pe casa me, cu toată aşezare, să 

fie detoare, atăt ea, căti şi soţulu ei, ce i-a răndui Dumn[e|- 

ză, a ţine pe maică-sa în casă, înii toată viiaţa, şi a-i da 

toată cinste şi ascultare, după datorie fiiului cătră părintele 

săii. Iară, de nu voră urmă fii mei după rănduiala acasta 

ce le 'mi făcutu, să fie lipsiţi de blagoslovenia me şi suptă 

blăstemu... 

Gavriilu Mitropolitii Moldavii, loani Cant[acuzino] Vel 

Loglolfță]t, Ştefan Sturza Velu Vorlnici], Lăscărachi 

Rusetii Veli Vorlnici), Ilie Cant[acuzino] Hat[mani), Cos- 

tantinu Păladi Spăt[ariu]. 

Iacovu, dichiu oti Mitropolie !.* 

IX. Acte privitoare la sate din Ținutul Dorohoiului şi 

la. Şoldan Vornicul. 

(Colecţia d-lui advocat Fote, din Iaşi.) 

1. Tancul-Vodă, pentru Nechita, în proces „cu Lupani 

vatagi, Crăciună, Mihăilă şi Cercelii“, pentru o bucată de 

t. 12maloţidepmr. Pomenit Prăvulu Velu Vatajii. Stroici 

eşte şi cu litere latine, şi adauge: „ao 1581.* (Cirilic 

e: 11 Iunie 7088=—1580). 

2. Adecă noi, egumenului Ghidion, şi cu toti săborulu de 

la svăntaa mănăstire Dragomirna, scriemiu și mărturisimu 

cu astă scrisoare a noastră pentru răndulă a patru oa- 

meni, anume Isac Coticii şi Goga şi Alexa şi Latuli, 

ce aceşti oameni ne-ai fosti noo vecini dinti satele svintei 

1 Viitorul Mitropolit Iacov al II-lea (Stamati).
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mănăstiri, dinu Nicşeani şi dinu T ăistreani, şi au fugitu 
de cătăva vreme dinu satele noastre prină slobodzii şi 
într'alte părți, mărs-au şi s'au aşedzati în satele dumisale 
Vornicului Şoldană, la Dorohoiă: la Dolniceani și la Bu- 
deşti. După aceaia amă mărsu la dumnealui, la Vorniculă, 
și l-amă dodeită pentru aceşti vecini, să ni-i dea. Dum- 
nealui, ca uni boiarină bună, nu ni i-au opriti, ce au dzisă 
să ni-i luomu, însă să le luomi și cisla ce vorii avea dinu 
satele dumisale. Iară Noi, vădzăndu că nu ni-i apără, ce 
dzici să ni-i luomă cu cislă cu totu, socotit-amu cu totu 
săborulu şi i-amă lăsată să fie dumisale vecini, numai să 
ne fie dumnealui de dvorbă pentru destule nevoi Și greu- 
tăți ce vină asupra altoră vecinaşi ce au rămasă. Dum- 
nealui Dumitrașco Şoldană Vorniculii-celi-Mare, ca unu 
boiarinu bună, şi multu milostivă, ne-ai făcută multu 
bine, altorii sătceale ce ami avutu, şi le-au scădzutu dinu 
cislă, şi cu-altă milostenie ne-ai socotită la svăntaa mă- 
năstiri. Derept acea şi noi încă i-amu lăsatu să-i fie du- 
misale vecini, și mai pre mare credință pus-amă şi pe- 
catea svintei mănăstiri, să-i fie dumitale (sic) de credinţă. 
Să să ştie. U Iasi, [eat] 7146 [1638], msţa Av[gust] 20. 

[Pecete cu neuar w... romnpua (cu fum).] 
3. lași, 2 August 7150 (1642). Vasilie- Vodă, pentru pira 

lui „Ștefani Şoldană cu Nistoru Holbea Şi cu Toaderă 
Bobeni şi Mărgelușă, ficorulă lui Grumadzu şi cu alţi 
răzeaşi dinu Dolniceani“, pentru moşie „înpresurată“ acolo. 
Şoldan arată acte de la »AEA rw (bunul lui), Pătrașco 
Logofătul“. Răzeaşii „au rămasă d'innaintea noastră și din 
toată leagea ţărăi“: li se ieau ȘI zapisele. 

4. Suceava, 24 Iunie 7152 (1644). Vasilie-Vodă, pentru 
ca Wasilie_Balşe şi Tomiţa să cerceteze la Brăteani, Hă- 
nești, Dolniceani. 

5. Adecă eu, Vasilie Şoldană Vistearnici și Gheorghiţe 
Şeaptilici şi Toaderii Başoti &-au fostu Stolnică, scriemii 
şi mărturisimu cu cestu zapisti ală nostru, cumiă noi, fraţi, 
de bună “voia nostri ne-amă voitu Şi ne-ami tocmitu şi 
ne-ami înpărțitu sateli, şi s'au vinitu lui Toaderu Başoti 

1199. Vol. XVI. 

27
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Şoldăneștii, satu întregu, vlostu Sutava, şi Plotuneştii, 

satu întregu, tiju vlostu Sucavla], şi Holpăşeştii, satu în- 

tregu, volostu Neamţu, şi Dolniceanii, volostu Doro- 

hoiu, şi Dancăuţii, vlostu Hotini, şi o sălişte anume 

Broşteani,. volostu Sutav[a], şi Brăteanii volostu Dorohoiii, 

şi Joldeştii, tiju ot Dorohoi, şi unu vadi de moari 

ce iaste la Bistriţe, înă hotarulu tirgului Bacăului, şi o parte 

dinu Tihuleşti, şi cu o poiană de-acolea, şi a treia parte 

dină Ciutureşti, şi cu o -poiană pe Tutova, şi o jireabie dinu 

Giurgeşti,şi așijderea şi vieli de la Cotnariă,le-amiu înpărțită; 

şi i s'a vinitu o falce de vie înii Dealului Mândru, pre 

ulița Răşcanilori și trei falci de vie, tiju înă Dealului Măndru, 

şi o falce de vie şi trei fărtae în Piscopu. Dici, de să va 

'scula cineva cu pără asupra acestori sate, ce să avemi 

noi a sta cu toţi fraţii la pără, iară, de ne va rămânea 

cineva şi ni va lua vr'ună satu, sai niscare vii, ca să avemu 

noi a sta cu toți fraţii de părî. lară, de ne va rămânea 

cineva şi ni va lua vr'un satu, in niscare vie, ca să avemu 

noi, fraţii, a plini dină părţile nostre. Dici pentru acesti 

lucru ne-ami făcutii zapisii înpreună, ca să să ştie; și 

pintru credința ami şi. iscălitu. 

U Dulcesti, vleati 7163 [1655], mţa luni 1 dni. 

(Iscălituri.) 

N. lascripţii ieşene. 

lîngă mănăstirea Socolei sa clădit — tradiţia spune că de un 

călugăr Atanasie — o bisericuţă peniru cimitirul satului. Fără 

turn, avînd o umflătură la strane, cu un coperiş de şindilă lung 

în streşini, ea chiamă în minte vechile bisericuțe din veacul al 

XV-lea, pănă la Ştefan-cel-Mare şi în cei d'intăit ani ai Domniei lui. 

Clopotul poartă însemnarea: 

Anul 1809. 

Pe o piatră de mormiînt din cimitir se ceteşte: 

Supt acastă piatră să odihneşte roaba lui Dumnezău 

Anastasăia, soţia dumnealuli Sulgeriului Ioani Dumitriu, 

Suigibaşa, în vărstă de 35 ani; sau săvărșitu dină viaţă 

la 1846: Septţemvrie). întăe zi, Duminică. Cu acasta roagă
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pe tot cetitoriuli care va ceti, să zică: D[ujmnezău să-i 
erte . . . părăţie. Vasăli, Ma... 

Un alt mormint are data de 1825. Mi sa spus că ar fi al unei Semacopol. 

XI. Inscripţii din Dobrovăț. 
Lîngă pietrele de mormint ale Racoviţeştilor (v. vol. II, Do- brovăț) se află una, cu totul ştearsă, pe care se poate recunoaşte: 

- MEAENHUE. 
Pe alta: 

Gu rpotn chTreeph H Skpacu (?) Baroueruaare n XETOAns 
sueare (?) Iw Boraana Boekoant 4 kukranu ere Hac'racia, n 
npkeragnanea eta (?) Rn cAnn (Sic) sro nare pSKA, MCUA wk. 
AL 5 Bkunku wenrkau. 

Deci: 

Această groapă a făcuti și împodobit-o bine-cinstitorul 
și de Hristos iubitorul Io Bogdan Voevod, însă Doamnei lui Nastasia, şi s'a strămutat ea, în zilele lui, la anul 7021 [1512], luna lui Octomvrie 14, la veșnicele lăcașuri. 

Însemnătatea acestei inscripţii cere lămuriri. 
Piatra o văzusem de mai înnainte, dar, la lumina soarelui, in- scripția mi se părea nedescifrabilă. La a doua visită ce am făcut mănăstirii, parohul mi-a vorbit de un Bogdan Voevod ce ar fi în- gropat supt dinsa. Cercetînd piatra la lumina lumînării şi fără piedeca pe care o aduce la cetire lumina de zi, prea tare şi egală, am deslușit lesne pe muchea, mai îngustă, de sus a ei trei cuvinte de la început: în locul literelor şterse am adaus, după formulariiă, H Skpacu. A șeselea cuvint eaproape întreg legibil; iarăşi după for- mular am adaus: n yeroaeneare, care sar potrivi şi cu rămăşiţele 

de litere. Iw nu se poate ceti; în schimb e dat numels dom nesc: Boriana Boegsânn. Acesta — şi, fiind Ia 1512, avem a face cu Bogdan Orbul, fiul lui Ștefan-cel-Mare, — e, fără îndoială, nu cel înmormîntat, ci ctitorul mormîntului.Că numele e pus în genetiv, poate trezi mirare, dar mai găsim un exemplu, la mănăstire a Argeşului, unde, iarăşi, pe o piatră de mormint, numele ctitorului, Mitropolitul Anania, e pus în genetiv. a, care urmează, poartă de-asupra un semn arcuit, ca și cum ar fi â. Kwkruun ere Hacracra e neîndoielnic, ca şi npkera —, cu care se ajunge la capătul liniei de pe laturea cea marea pietrei ce vine spre dreapta. anca, formă neobișnuită — trebuia: npkeranuca — se ce- teşte limpede; «a e presupus, în legătură cu urmele de Sslove. tun în loc de Ann, de și neașteptat, se află pe piatră, încheind „cea-
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laltă lature mică. lar data şi 'cele trei cuvinte de la sfirşit sint cu 

totul sigure. 
| 

Piatra e de o calitate foarte inferioară, care contrastează cu 

frumoasa marmură, albă, lucie, de la mormintele familiei Racoviţă. 

Literele nu ai fost săpate adînc; ele sînt înnalte şi înguste. Lip- 

seşte meşteşugul de împleticire artistică a lor, care deosebeşte alte 

morminte domneşti; fiecare se desface deosebit, strins lipită însă 

de_celelaite. . 
- Cît priveşte această Doamnă Naştasie, necunoscută pănă acum, 

— peţirea fetei de rege polon Elisabeta sa isprăvit pentru uritul 

Bogdan-Vodă !a 1509. Ureche, după izvoarele lui slavone, adauge: 

„După aceia și-ai luat Doamnă din ţeară, şi au făcut pre Ștetan- 

Vodă cel Tinăr.“ Ștefăniță pomeneşte, după cum spune o piatră 

de .mormînt din Rădăuţi, ca mamă a lui pe o Stana, care nu e 

„Doamnă“ (înnainte de anuar 1518). Deci notiţa lui Ureche ar îi 

greşită. Înnainte de a se căsători cu Ruxanda, fata lui Mihnea- 

cel-Răiă, adusă anume pentru dînsul din Ardeal, Bogdan a luat deci 

pe Nastasia, care muria în 1512. 

"2. Pe un potir de argint suflat cu aur: 

Gu noTrup enTRSpu ASnSa Rout Bea AROPHAR H rukruut 

ere FoAcera H AAAE HX BB UPRCE AC ThprS RacaSR, LECT AME- 

moy Aonacripei BSrpaBSASH ao Gra Lopa, HAEKE ECTh YhSA 

TO REAHROMnuni Ha Tewprie, „BATE 230. 49. 

„Adecă: 
Acest potir l-a făcut Lupul Coci, Marele-V ornic, ŞI Ju- 

păneasa lui Podosia, şi l-a dat la biserica din tirgul Vas- 

luiului, ' care este metoh al monastirei Zugravului. la 

Sfint”. Agura (Atos), unde este hram Sfîntul marele mu- 

cenic Gheorghie; anul 7139 [1630-1]. 

Ati: fost, cum se ştie (v. vol. IV, p.CLXXI, nola 1, doi Lupu Vor- 

nici-Maci în Moldova pe acest timp. Cel ce apare întăiă e insă 

viitorul Domn. Tot :el are'de soţie pe Tudosia sai Tudosca, fata 

lui Bucioc. Tatăl:lui Lupu acesta, viitorul Vasilie-Vodă, se chema 

însă, precum spune inscripția pisericii Stelei din Tîrgovişte, Ni- 

„colae Aga, Agă al lui Radu Mihnea (Inscriphii, |. pp. 112-3). Un Coce 

afost însă boier mare supt Mihai Viteazul, şi numele săi era 

Coci, Kotzi, grecesc. 

Biserica din Vasluiii ar fi a lui Ştefan-cel-Mare (Melhisedec, 

Notițe, p. 133), dar aceasta avea hramul Sf. loan Botezătorul. O 

alta a fost făcută .apoi de Vasile-Vodă în apropierea tirgului (v. 

' Buletiriul Comisiunii monumentelor istorice, I, pp. 47-8, WE 

"aceasta: Sf. Gheorghe. Zogratul.
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Pe potir mai e şi această însemnare a argintarului, poate Sas 
din Ardeal: a. 90. ” 

Inscripţia e cuprinsă în trei rinduri, care se încep cu cite o cruce. 3. Pe un portret de călugăr: 
"Amdmos ăpyuavâpice. Acuzpofestiov. [= Acachie, arhi- 

mandrit de Dobrovăț]. 

XII. Biserica din Leţcanii-Noi, 
Pridvor deschis, cu coloane fantastice; bune icoane, dintre care 

una, pe fond de aur, arătind să fie din veacul al XVII-lea. 
Cărţi: 
1. Cazania lui Varlaam. 
2 Apostol din 1743. . . Ia 
3. Apostol Mitropolitului muntean Neofit (cu'o însemnare de, la familia Paladi). o 
4. Penticostariii din 72531, 
5. Pe o Evanghelie din 1760: 
Antiohă Carageă Post[elnică]. 
Între cel d'intăiă cuvînt şi celelaite este o pecete elegantă, mică, 

ovală, cu un scut şi penaj de coif; puse fiind însă cu cerneală ştearsă, armele n'aii ieșit. La începutul volumului este aceiași pe- 
cete fâră iscălitură. | | 

Antioh Carageă a fost Vel Agă în Domnia a doua a lui Gri-: gore-Vodă Callimachi (lenachi Kogălniceanu, p. 254). Cf. Doc. Cai 
limachi, tabla. “ i 

El a fost deci stăpînul moşiei Leţcanilor și al satului Leţcânii- Vechi, din apropiere, unde mai dăinuieşte o biserică de lemn, cu: icoane vechi. : - 
Ea a trecut apoi la familia Paladi, cum se vede din notiță de mai sus. | - 
6. Echologhiu din 1764. 
î. Penticostariă, din 1800. ai 8. Triod din Buda. a) 
9. Octoih din Buda, 1814. ! 
19. Eohologhiu. din Iaşi, 1834. 
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TABLA NUMELOR. 

Numele aii fost culese de d. profesor D. Munteanu-Rimnic. 

Aadil-Ghirai (Calga), 133. 

Abaza-Paşa, 105. 
Abăza (familie), 64, 202,205, 208-0. 

(lie, polcovnicul), 105-9. (ace- 

laşi, ca monahul! Ilarion), 105, 

108-10. 
Adam (mănăstire), 415. 
Adam (familia), 105-9, 246, 351, 

97. 
Adrianopol, 112-6, 122. 
Atenduli: (negustor), 406-7. 

Aga Nicolae, tatăl lui Vasile 

Lupu, 420. 
Agafion (schit), 261. 
Agapia (mănăstire), 165, 286. 
Agarici (Agărici) (familie), 64, 67. 

Albania, 123. 
Albeşti (sat), 2%. . 
Alecsandri (familia), 5-6. 
Alep (Paul de), 225-6 n. 1. 
Alexandria (Atanasie, patriarh 

de), 5i. 
Alexandru I-ii (Țar), 243. 
Alexandru-Vodă cel Bun, 181-2, 

233, 400. 
Alexanaru:YVodăCailimachi,350-1. 

Alexandru-Vodă Coconul, 140. 
Alexandru-Vodă Ghica (din 1834), 

35-7. 
Alexandru-V odă Iliaș, 33-4, 159, 

186. 
Alexandru-Vodă Ipsilanti, 451, 

258. 
Alexandru „Vodă, Lăpuşneanu, 

278. 
Alexandru-Vodă Mircea, 78. 
Alexandru-Vodă Moruzi, 90, 162, 

253, 353. 
Alexandru-Vodă Suţu, 81, 279. 

Amira (cronicar), 133. 

A. 

  

    

Anastasia (Doamna lui Bogdan 
Orbul), 419-20. 

Anastasia (Doamna lui Duca- 
Vodă), 130, 241, 

Ancuţa (Doamna. fiica lui Radu- 
Vodă Şerban), 31, 33-4. 

Andrassy (cancelariii), 176-7. 
Aninoasa (mănăstire), 72 
Antioh-Vodă Cantemir, 161, 199- 

201, 208, 213 n. 1, 287, 314, 34. 
Antiohia (Macarie, patriarh de, 

225. 
Antonie-Vodă din Popeşti, 125. 
Antonie-Vodă Ruset, 64%. 
Apelevianu (Dan Logofătul), 74. 
Arapu (famila), 85-6, 88, 90, 131, 

9. 
Arcani (sat), 85. 
Ardeal, 117-9. 
Ardeal (vicariul loan Popovicide), 

210. 
Argeș (Iosif,episcop de), 355. (Ghe- 

nadie, egumen de), 143. (ne- 
gustori din), 144. 

Aristarh (Ban), 328. (Comis), 294. 

Armaşi (Anghel), 68. (Dumitra- 
chi), 87. (Popăscul). 66. (Năs- 

tase Lupu), 29%. (Vilcul), 293. 
Asachi (Lazăr), 162. 
Aslan (familia), 57. 
Aslan (Vornicul), 140 şi n. 1. 

Atanasie (Patellaros, patriarh 
de Constantinopol), 226. 

Auersperg (contele de), 269. 
Avrămeşti (sat), 68. 
Axanina (Doamna lui Ştefan 
Tomşa al II-lea), 245. 

Axintie Uricariul (cronicar), 181, 
209, 297, 307.
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B. 

Băbiceni (moşie), 93. - Beleuza (sa), 401. Băcani (sat), 184, 186, 190. 19, | Belgrad, 119. 194, 196-8, 202, 204, 207, 213, ; Bender. V. Tighinea. 216, 218, 305, 324, 418. '. Berescul (sat), 384. Bucăii, 198, 418. Bereşti (sat) (4%, 151-2, 3ra. 
Berheciu (r.), 68. 
Berivoiești (sat), 9V. 
Besack (consul rus); 96. 

Bagdatliu ( Ştelan căpitanul ), ! 
101. 

Bahlui (r.). 213. 
Baia (oraş), 157. Beşicuţa Câlugărului, 35. Bălăceanu (familia), 7-8, ; Betejani (sat), 78. Bălăceni (sat), 182, 187. 189, 191, Bezin (Bizin, sal), 392-7, 399,400-1. 195, 198-9, 201-3, 205 208, 210-1, 4 215. 

Bicaz, 237, 248, 
Bilţigani (sat), 206. Balaci (sat), 140, Bielgorod, 111]. - Bălănești (sat), 300, 339-40), 399. | Bira (sat), 211. Balașa, (Doamna lui Constantin | Birlad, 63, 68. 1651, 181-2, 18, Cirnul), 356. 180, 188, 193, 197-8, 200, 205-7, Bălăsachi (Iordachi, Căminar) 209-141, 213, 216-7, 220, 336, 360. 212, - (Gheorghe, protopop de), 65, 

(popa Chiriac din) 189, 
Birlădeanu (Solomon ; Logoiăt), 

3 

Băloşani (sat), 56-7, 276, 286, 384. 
(schit), 267. 

Băloşeşli (sat), 286, 3859-90, 395 193. 317-9. 404. Birlești (sai), 91, 213, 216. Balș (familia), 89-91, 134. 5, 212, ; Birlici (sat), 330. 223, 229, 295, 297-8, 307,317-8 Bărsănești (sat), 89, 92, =Q 7 4 ] TI, i i j i SU 
333-458, 371, 38%, 409, 413-4, | Bisericani (Antim Creţul, egu 

, 

(7, 
men de), 245, 247, 24). (Andonie BalTă-A bă, 352, | ieromonah), 239, 245. (Chiril, Bălleşti (sat), 159, i egumen), 24). (Dosofteiii, egu- Banariul (Pătraşeo Stolnicul), ! men), 244. (Efrem, egumen), 324. „248. (Ghedeon, egumen), 248. Banca (sat), 195. 4 (oil, egumen), 241-3. 247, 249, Băneasa (biserica din) 359, „. Uerotelii, egumen), 248. (lorest, Banilovschi (familia), 89. ; egumen), 240, 248. (Iosif, egu- Bantăş (familia), 58. 6+, 215,218. |. men), 234-6, 238, 249.3. 54, Bărbăteșşti (sat), 141, 149. „ (Mihail,egumen), 248, (Misail, Bărboși, 211. 1 egumen), 240-1, 243-4, 247,249, Bărca (sat), 29, 31.7. (Mitrofan, egumen), 240, 241-8, Bărcuţa, (sat), 35. „ (Nicolae, egumen), 248. (Nicon, Barnovschi (Miron-Vodă), 158, | egumen), 249. (Partenie, egu- 184, 188. 2360-40, 246. | men), 236-40, 245, 248. (Serafim, Başăă (r.), 386. egumen), 234, 240), 248. (Teo- Başca (r.), 73. dosie, egumen), 249. (Teofan, Bășceni (sat), 73. egumen), 248. (Varlaam, egu- Bășineşti (sat) 72. ! men), 245. (Varnava, egumen), Başotă (familia), 56-8, 102, 104, , 948. (Veniamin, egumen), 249. 186, 238-9, 248, 270, 288, 203-4, ; Bistriceni (iaz), 212. 301, 303, 305, 312, 315, 320-9, | Bistrița, din Ardeal, 128. 330, 388, 418. + Bistriţa (mănăstire în Moldova), Bătrineşti (sat), 285. 78,225, 231, 235, Beldiman (familie), 183, 262, 264, | Bizin (sat), 395, 400. 274, 309, 859, ; Blajevici (Teoctist, episcop al Bu- Beldy, 177. | covinei), 273. 

e
e
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Bogdan-Vodă 0rhbul,233-6,419-20. 
Bogdan (familia), 66, 68, 193, 

195-6, 198, 203-4%, 210-1, 337. 
Bogdana (r.), 197-8. 
Bohotin (r.), 100. 
Bor (sat), 305. 
Borceşti (sat), 63. 
Borileanul (uricariii), 159,185,187. 
Boriște (sat), 182. 
Borzești (sat), 450. 
Boşeani (sat), 159. 
Botoşani, 83, 86-7, 89, 90, 92-3, 

93, 08, 208, 263, 276-0, 292, 333, 
347, 330, 370, 407-8 n. 1. (bi- 
serica Roset), 277. (biserica 
Sf.Dumitru), 58.(Vovidenia), 58. 
(Anania, Vornic de), 263. (loan, 
protopop de), 273. 

Botoşinţa (moşie), 217. 
Boul (Pătraşcu. Spătar), 185. 
Brăieşti (sat), 213. 
Brăila, 2926-12 
Braşov, 225. 
Brătășani (sat), 73-4. 
Brătăşanu (familia), 35, 73-6. 
Brătceni (sat), 396. 
Brăteni (sat), 371 n. 1, 386, 410, 
„412, 4l4-5, 447-8. 
Brincoveanu (Constantin- Vodă), 

73-35, 143-4, 199, 253, 287, 353, 
„_356-7. (Doamna Marica), 245 şi 

n. 1, 296 şi n. 1, 297. (Dom- 
niţa Ancuţa), 356. (Radu), 356. 
(Ştefan), 346. 

Brincoveanu(familia), 149,264,356. 
Brincoveni (Anania, egumen de), 

13. (Ghenadie, egumen), 74. 
(Inochentie, egumen), 75. 

Broşteni (sat), 370-1, 418. 
Bruckentha! (şi Museul său, în 

Sibiitt), 9 şi n. 1, 10, 12-3. 

Cc. 

Căbeşti (sat), 389. 
Căbiceni (sat), 372, 381. 
Caffa, 112-4 şi n. 1, 115, 1lîn.î, 

123. 
Calamita, 113. 
Căldăruşani (mănăstire), 53. 
Calea, Judecilor, 75. 
Călimăneşti, 14%. 294. 
Călinești, 325. 
Călineşti-Cernăuţi, 4il. 
Callimachi (Gavriil). V. Mitropo- 

iţi. 

NUMELOR 

Brusa, 115-6, 273. 
Bruşnic (sat), 165. 
Brusniţa (rii), ML. 
Buciniş (vale), 75. 
Bucioc (familia), 161. 190, 19%, 

197. 310, 420, 
Buciuleşti (sat), 239. 
Bucur (famila), 301, 314, 316, 

328. 
Bucureşti. 72, 76, 126, 139, 14, 

174-5, 227, 253, 359. (biserica 
Creţulescu), 76-î. (mănăstirea 
Sf. Gheorghe), 270. (Sf. Gheor- 
sheVechit),:8. (egumenulAla- 
nasie de la Mihai- Vodă, din)73. 

Buda, 117, 176, 256. 
Budeni (sat), 72. 
Budești, 86, 89, 93, 292, 47. 
Bufalora, 55. 
Bugeac, 133. 
Buhăiceni (sat), 409-1i şi urm. 
Buhăiescu (Medelnicerul Vasile), 

203, 332. 
Buhuş (familia), 100, 129-30, 158, 

193, 200, 238, 945, 248, 298, 304-6, 
310, 313, 399, 409-10. 

Buhuşeşti (sat), 293. 
Bujoreanu (familia), 180, 197-202, 

2909-10, 
Bujoreni (sat), 183, 195, 197. 
Bulhaţcov (polcovnic), 388. 
Bulucbaşi, 151. 
Buneni (sat), 2%. 
Bursumeni (sat), 410). 
Buzăiani (sat), 72. 
Buzăii, 266. (Mitrofan. episcop), 

126 (Ştelan, episcop), 13. 
Buzeni (sat), 266-7. 
Buzescu (Armaşul), 393. 

„ Callimachi (loan- Vodă), 134%, 250, 
295, 335, 398, 421. 

Callimachi (Scarlat - Vodă), 12, 
164, 350-1, 406. 

Calmuţehi (familia), 57. 
Călugăreni (sat), 72. 
Cămăraşi : Andronachi, 65. Ilie 

Stupu, 69. 
Căminari: lenacachi, 344%. 
Camince (sat), 400-1, 403. 
Cananăti (familie), 48, 83, 86, 9%, 

245, 250, 264-5, 336, 369.
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Canta (cronicarul), 134-5, 24, 
263. 

Cantacuzino (Şerban-Vodă), 77, 
142-3, 333-4, 356. 

Cantacuzino (Maria Doamna ), 
247, 356, 

Cantacuzino (Ştefan-Vodă), 353. 
V. şi Păuna Doamna. 

Cantacuzino (familia), 31, 61, 77, 
87, 94, 134-5, 139, 143, 148, 163, 
212, 248, 253, 261, 204, 294-5, 
301. 323, 326-8 n. 1, 332, 336, 
353-9, 370, 384, 388, 409, 412, 
416, 

Cantemir (Constantin-Vodă), 198, 
344, 394. 

Cantemir (Dimitrie - Vodă), 99, 
105, 107 şi n. 1, 14, 227, 210, 
308, 318 n. 

Căpitani, 74, 86, 100-2, 149-3, 152, 
160), 197, 287, 293, 313, 329, 351 -2, 
371 n. 1, 400 n. 1, 404%, 444, 

Caplan-Ghirai (Han), 133. 
Capuchehăi: Nicolae Panaite,90. 
Carageă (Antioh, Postelnic), 421. 
Cara-Hisar, 115, 
Caraiani (Gheorghe), 275. 
Carapoton (şoltuz de Birlad), 183. 
Carăvan (măgură), 32. 
Carducci, 123, 
Cariagdi (D.). 27. 
Cărpenişul-din-sus, 441. 
Cărstinici (sat) 216. 
Castilia, 123. 
Catacal (Postelnic), 148, 
Catargiu (familia), 248, 293-4, 304, 

318, 322, 330-1, 383-4, 336, 338, 
383-4, 392-4, 412, 415-6. 

Cătunul (sat), 72. 
Ceahlău (munte), 237, 248. 
Ceaşnici : lliaş, 157. 
Ceaureşti (sat), 301-3, 319, 329. 
Ceauşi, 73, 101, 142, 145. (agești), 

102. 
Cerchez (Stolnicul C.), 161. 
Cernătescu (P. 1.), 27. 
Cernăuţi, 128, 136, 158, 175, 204, 

213, 249, 273, 376. 
Cernica (sat în Ţ. Tecuciii), 68, 
Cetatea-Albă, 112, 115-6, 1223. 
Cetăţuia (mănăstire), 32, 19%, 

324. 
Cheşcu (Mihai Medelnicerul), 241, 

383-4. (familia), 305, 342. 
Chicerea-din-jos, 61. 

  

  

Chiev, 105, 107 n. 1, 108. (Pecers- 
ca), 105, 18-10 

Chihăi, 184, 187. 
Chilia, 396. 
Chilianca (sat), 70. 
Chiojdul (sat), 72. 
Chios, 111-6, 193. 
Chiscovaţ (sat), 264, 273. 
Chişinău şi Chişioneni, 397-8, 

402. (Gheorghiţă, şoltuz de), 
402. (lon popa din), 401. (Va- 
sile protopop de), 398. 

Chişla, 63. 
Chiva, 142. 
Christopulo (Atanasie), 210. 
Ciceu, 335-6, 
Cihac (familia), 53. 
Cilireni (sat), 213. 
Cimpina (căpitani de), 101. 
Cimpulung, 288, 375, 379. 
Cioara (măgură), 32. 
Ciofeni (sat), 395. 
Ciogolea (Constantin Spătar ), 

191. (Maria), 307, 316. (alţii: 
Nicolae, Gheorghe, Nastasia), 
246, 248, 296-7. 

Ciolpan (Drăgan), 181. 
Cirligătura (sat), 213, 216. 
Cirnu (localitate), 73. 
Cislău, 72-3. 
Ciuhur (r.), 388, 390. 
Ciuta (măgură), 32. . 
Ciutureşti, 382, 418. 
Clinceanu (tipograf), 22. 
Clişova (sat), 389-90. 
Clocociov (r.), 80. 
Clopoteşti (sat), 182. , 
Cluceri : Năstasă, 99. Statie, 196. 
Cobenzl (ministru), 9, 10. 
Cobilca (sat), 400-1. 
Coce (boier), 420. 
Coci (Lupu, Vornic), 420. 
Cociuba (sat), 190. 
Cogălniceanu (familia), 44 -7, 

161-2, 170, 177, 365-7, 383. 
Colnicul Secei, 147. , 
Colonești (sat), 365-6. 
Comişi, Pană, 139. Radu, 139. 

Şerbu, 64. 
Como (lac), 55, 
Conachi (familia), 69, 135-6, 217, 

258, 406. 
Condoratu (familia), 148, 195. 
Constantin - Vodă Serban, 141, 

195. 

(i. ul
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Constantinopol, 112-3, 115-6, 225, 
927, 236, 278. (Patriarhul Aia- 
nasie). V. Atanasie. : 

Conţescu (Ilie, căpitan), 313. 
Copăceni (sat), 17, 21. 
Copou (Sf. Atanasie de la; Eze- 

chiil, egumen de), 162. 
Coppa, 113. 
Corbeanu (familia), 253. 
Cordun (=— Bucovina), 90, 217. 
Coreţchi(preotul Ilie ş.a.),397-400. 
Corlat (uricariii), 64, 189, 293. 
Corneşti (sat), 198. 
Corneşti-Lăpușna (sat). 384, 411. 
Corni (sat), 90, 95-6. 
Costachi (Mitropolitul Veniamin), 

254-5, 264, 273, 353. 
Costachi (familia), 91, 131 şi n. 1, 

132-4, 147, 183, 193, 196, 19%, 
208, 212, 254-5, 263, 271, 294-5, 
308, 319-20 384, 402, 407. 

Costaforu (Gheorghe), 27. 
Costandachi (familia), 303. 
Costești (sat în Ţ.Botoşani), 90. 
Costin (familia), 64%, 99, 197-8, 204, 

264, 302, 304, 319, 331, 394, 403. 
Costina (sat), 325, 411-2. 
Coşula, (mănăstire), 261, 264, 277, 

2719-81. (Calistru, egumen de), 
333. (Irinarh, egumen), 261. 
(Marchian, egumen), 280. (Vi- 
sarion, egumen), 277. (Ignat, 
protosinghel), 264. 

Colela (sati, 412. 
Coţiicu (sat), 399. 

. 

Dabija-Vodă (şi familia), 160. 183, 
190-4, 19%, 198-9, 211, 214, 29%, 
246, 358. (Dafina, Doamna lui), 
1299-30, 246. 

Dăiani (moşie), 240. 
Dăncăuţi (sat), 376, 380-1, 48. 
Dănceri (moşie), 213. 
Danciul Vornicul, 139. 
Dancu (sat), 277. 
Dăngeni (sat), 414. 
Dănileni (sat), 407. 
Danovici (Petru, Logofăt), 161. 
Daponte (Chesarie), 347-50. 
Dascăli : Costantin, 78. Costachi, 

352, Evloghie, v. Evloghie. Le- 
ontie, 140, 278-9. Mihalachi, 

NUMELOR 

' Cotijani (sat), 397. 
Coţiucani, 132, 140. 

: Cotnari, 418. 
Covasna, 129. 
Cozmeşti, 131. 
Craiova, 349. (Hagi-lenuş. 

gustor din), 35. 
Crângani (pirăui), 206. 
Crăteşti (sat), 272. 
Cringu (sat), 72. 
Cringu-de-sus (sat), 217. 
Cretani, 271. 
Creţeni (sat), 206. 
Creţeşti (sat), 147. 
Creţulescu (tamilia), 27, 233. 
Crimca (familia), 248. 
Cringul-Ursului, 140. 
Cristești (sat), 57-8, 62, 64, 272. 
Criveştă, 100, 172. 
Criuleni, 389-90, 
Crucea-de-sus (Putna), 337, 386. 
Crupenschi (familia), 87, 91. 259, 

263-4, 307, 321. 336-7, 378, 414” 
Cuci (Postelnic), 139. Cf. Coci. 
Cuci (sat), 213. 
Cucioaia (iaz), 403. 
Cucoranu (familia), 292, 204, 323, 

412. 
Cucuiaţi (sat). 160. 
Cuejdii (r.), 24. 
Cuibul Corbului, 32. 

! Cupeţi, 393. (Sandul), 308. 
Curn (sic) (sat), 268 
Cuza (familia), 55, 93 

| 25, 15-6. 

ne- 

  
'397.(-Vodă), 

D. 

401. Ştefan Munteanul, 359. 
Stefan Schiraş 401. Petru Sta- 
matiadi, 269. 

Dăşiratele (sat), 32. 
Dăsnăţuiu (r.), 32. 
Davide! (pretendent), 318. 
Dediul Spătarul, 318. 

+ Deleni (schit), 260-1. 
Despot-Vodă, 225. 
Diacul (Mihailaşcu), 223.(Simion), 

183. (Zaharia), 195. 
! Dilga (sat), 140-1. 
Dintrun lemn (mănăstirea), 77. 
Dişcova, (sat), 403. 
Dobirceni (sat), 292. 
Dobreşti (sat), 37.  
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Dobroteşti (sat), 280. 
Dobrovăț (mănăstire), 163, 308, 

331.419, 421. (Acachie, egumen 
de),412. (Serafim, egumen), 163. 

Dobrun (sat), 74-5. 
Dobruşa (sat), 396. 
Dobruteni (sat), 72. 
Doleşti (sat), 162. 
Dolbăsca (sat), 73. 
Dolhasca (sat), 368. 
Doljeşti (mănăstire), 165. 
Dolniceni (sat), 291, 295, 325, 347, 

385-6, 410-4, 447-8. 
Domnești (moşie, 89. 
Donici (familia), 263, 294, 341-4, 

388, 404, 409, 414. 
Dorneşti, Durneşti (sat), 371 n. 

1, 41. 

E. 

Ecaterina a Il-a (Ţarină), 270. 
Eckhard ([., tipograf), 273. 
Edinzade (Teodor, Spălar), 92. 
Elina (fiica lui Radu-Vodă Şer- 

ban), 31. 
Elina (Doamna lui Matei Basa- 

sarab), 12%. 

F. 

Fălcoianu, 145, 147-9, 
Faraoani (sat), 298, 331. 
Fărîmeșşti (sat), 188, 194. 
Făureşti (sat), 389-91, 399, 402-3. 
Federighi (Matteo), 122, 
Fereşii (sat), 326. 
Ferştina (sat), 157. 
Feștilă (Ştefan, Medelnicer), 215, 

341. 
Filişanul (Sluger), 72. (Filişanca), 

153. 
Filipescu (familia), 27, 79, 82. 
Fintina, Ciofului, 68. 
Fintina, Ţiganului, 298. 
Fintineni (sat), 211. 

G. 

Gafenco (familia), 218, 406, 448. 
Găgeni (sat), 70. 
Găieşti (sat in Vlaşca), 182. 
Galata (mănăstire), 266, 305, 326. 

  

  

NUMELOR 427 

Dorohoii,83,85,213,341, 385-6, 416. 
Doroşcani (moşie), 300, 331, 415, 
Dracachi (tamilia), 22, 
Drăghici (familia, 85, 90, 141. 

191, 279. 
Dragomirna (mănăstire), 410. 
(Ghedeon,egumen de),412, 416. 

Drăslivţa, (e.), 254. 
Drujeşti (sat), 207, 216. 
Dubăi (familia), 198. 
Duca-Vodă, 195. 
Dudescu (familia), 34, 76. 
Duhamel (general), 173-4. 
Dulcești (sat), 418. 
Dumeşti (sat). 384. 
Dumuşeni (sat), 86. 
Durac (Lozenschi), 287, 3081, 
Durău (schit), 234, 359. 

Euclid, 52. 
Euripid, 32. 
Evloghie(Gheorghe,dascălul),181. 
Evstratie Logofătul, 247. 

Florenţa, 111-3, 121. 
Floreşti (mănăstire), 65-7, 195, 

338. (Ignatie, egumen), 338. 
(Mogildea, egumen), 68. (Za- 
haria, egumen), 198. 

Focta (ceiate), 115. 
Focea, (uricarii), 62-4, 183, 185. 
Focşani, 298, 307, 329, 334, (Spi- 

talul din), 165. 
Franța Spătar, 169. 
Frumoasa (mănâstire), 263. 
Fuad-Efendi, 174. 
Fundeni (moşie), 68. 
Furceni (sat), 393, 395-7, 400, 403. 
Furtună (Comis),. 285. 

Galaţi, 134, 166, 213, 216, 221, 
224-30. (biseriea Precista, 226. 
(biserica, Sf. Dumitru), 226 (bi- 
serica Sf. Gheorghe), 236. (bi-
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serica Sf. Mihail), 226. (biserica 
Sf Paraschiva),296. (mitocul Sf. 
Voevozi), 226. (Vovidenia), 226. 

Galbeni (sat), 327. 
Găleșeni (sat), 292. 
Galienus, 52. 
Galipoli, 114, 116. 
Gănești (sat), 61-2, 66. 
Găodzeni (sat), 161. 
Gărbleşti (sat), 392. 
Gărcuvul (schit). 77-8. 
Geameni (sat), 32. 
Geanetul (loan, Clucer), 269. 
Geani (familia), 212. 
Geanoglu (familia), 85. 
Geracu (moşie), 78. 
Gheanghea (Logofătul), 62, 184-6, 

„292, 295. 
Gheorghe Ştefan-Vodă, 105, 189, 

191-2, 226, 928 şi n. 3, 40%. 
Gherghel (Vornic), 194, 197. 
Ghergheşti (sat), 189. 
Gherghița, 313, 329. 
Ghermăneșşti (sat), 211. 
Gheuca (familia), 64-5, 184, 188-92, 

194-6, 206, 277, 294, 
Ghica (Gheorghe- Vodă), 298, 361. 
Ghica (Grigore-Vodă I-ii), 431-3. 

(Grigore Matei), 211, 268, 293, 
321, 326-7, (Grigore Dimitrie), 
35, 152. (Grigore Alexandru 
JI, al Moldovei), 169-75. (Matei- 
Vodă), 334, 412, MA şi n... 

  

(Scarlat- Vodă), 65, 134, 149-50, 
407 

Ghica (familia), 22, 37. 63, 65, 75, 
163, 169, 191, 200, 263, 269. 

Giers (consul), 173-4. 
Ginevra(Gianavra, Doamnâă),248. 
Gioan (Sulger), 88. 
Giosanu (familia), 396. 
Giugni (Domenico), 117. 
Giurgeșşti (sat), 380-1, 418. (în Do- 

rohoit), 381, 38%. 
Glava (lac), 32. 
Glavacioc (mănăstire), 125. 
Glăvănești (moşie), 213. 
Golescu (familia), 26-7, 70, 82. 
Goroveiii (familia), 193, 300, 306, 

309. 
Goţia, 115-7. 
Grămătici, 139, 162. 
Grămeșşti (sat), 215. 
Gratiani (Gaşpar- Vodă), 292, 
Greceanu (familia), 76, 134%, 148, 

214, 357. 
Greci (sati, 184, 187, 197, 213. 
Grenada, 193. 
Grigorie L-ii (Papa), 348. 
Grijulivi (sat), 197. 
Guliand (familia), 295. 
Gura Marincii, 68. 
Gura Strîmbei (sat), 216. 
Gura Vadului (sat), 68. 
Guşăţei (sat), 216. 

Hăbăşescu (familia), 195-6, 240, | Hirtop sat), 389, 399. 
248, 3060-11, 375 şi n. 1,379, 409, 

Hagi-Moscu, 253. 
Hăjdăi (familia),315, 318, 330, 383. 
Hăjdeni (sat), 396. 
Hălăreşti (sat), 114. 
Hăneșşti (sat), 417. 
Hărpăşeşti (sat), 216. 
Henţeşti (sat), 72. 
Herăstrăii, 389, 
Hermeziu (familia), 201, 914,311-2, 

383, 398. 
Herţa, 269-70. 
Hesiod, 52. 
Hilandarii (mănăstire), 275. 
Hilişău (sat), 406-8. 
Hiliţa (sat), 41. 
Hiîrlăi,157,185,213,266-7, 277, 372,   

Hlăpeşti (sat), 181. 
Hodoroaie (vale), 371 n. 1. 
Hoisești (sat), 213. 
Holban (familia). 91, 96, 2%, 
4. 

Holboca (sat), 213. 
Holpăşeni (sat), 187. 

ăşeni. 
Holpăşeşti (sat), 418. 
Horaiţa. (r.). 194. 
Horleșteni (sat), 197. 
Horodinca (sat), 398. 
Horţeşti (sat), 201. 
Hotin, 132, 162, 193-4, 228, 319, 

376, 381-2 n. 1. (biserica Maicei 
Domnului), 347. (Amfilohie, e- 
piscop de), 217. (Gheorghe, pir- 

V. şi Hul-
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călab de), 347. (Pascal, pircă- 
lab de), 410. 

Hotnogi; Lupu, 184, 187. Ursul, 
160. Vicol Varlic, 397. 

Hrisoscolei (familia), 212. 
Hrisoverghi (familia), 215, 294. 
Hristopol. V. Christopulo. 
Hruşova (sat), 389. 
Hudici (familia), 207, 307-9, 311, 

320, 383-4. 
Hulbociuc (r.), 403. 
Hulpășeni (sat), 184, 188, 380. 
Hurmuzachi (familia), 254. 

lamandi (familia), 68-9, 193-4, i 
294, 341, 365-7, 406-7, 413. 

lancu-Vodă Sasul, 158, 416. 
lapa (sat) 183-4. 212, 214. 
Iaşi, 89, 107, 123, 129, 155,159-61, 

163-4, 173-4, 181, 184-7, 191-3, 
196-200, 203-8, 210, 213, 215-7, 
219, 225, 241, 256, 258, 266, 272, 
286-7, 201-8, 300-1, 303, 305-6, 
308-9, 311-9. 322-4, 398 9, 340, 
347, 3765-80, 394, 415-7, (maha- 
laua Vrăbienii), 408. (Biserici : 
Banu), 266. (Bărboiui), 297, (Sf. 
Sava), 182, 216. St S iridon), 
163, 165. (Trei-Sfetitele), 475. 
(egumenulEzechiil de), 375 R.Î.. (biserica catolică), 53. (Acade- 
mia Mihăileană), 44. (Societa- 
tea de medici şi naturaliști), 53. 

Ichil (r.), 389-91, 399. 
Icuşeni (sar), 262. 
lepureni (sat), 195. 
lerusalim, 226. (Chiril, patriarh 

de), 268, 
lie-Vodă, fiul lui Alexandru-cel- 

Bun, 182, 400. 
llie-Voaă Rareş, 278. 
Ilie (Logofăt de Vistierie), 321-2, 

372, 380-1, 383. 
Ilie (Sandu, Stolnic), 87. (Ienachi, 

Jalova (sat), 128. 

  
Jicniceri : Apostol, pircălab,391-2 

Huru (familia), 185, 296, 
Huşi, 163-4,254-5, (Episcopia), 234. 

(Biserici : St. Dumitru), 255. (Sf, 
Gheorghe), 256. (Sf. Ioan), 256. 
(Sf. Nicolae), 255, (Sf. Voivozi), 
255. (episcopul Gheorghe de), 
130. (episcopul Ghedeon de), 
294. (episcopul Iacov de), 255, 
(episcopul Inochentie de), 255. 
(episcopul Meletie Istrati de), 
248. (episcopul Mitrofan de), 158. 
(episcopul Sofronie de), 254. 

Stolnic), 200, 202, 304, 332-6, 
338, 342, M2, M5. 

Ilinca Doamna (nepoata lui Mi- 
hai Viteazul), 31. 33-4, 11-72, 
356, 

lișasca (r.), 411. 
Ilschi (familia), 272, 
Iocuşeni (schit şi moşie), 387 
lon-Vodă cel Cumplit, 245 şi n. 

1, 291, 29 n. 1. 
Iosif al II-lea (Împărat), 35, 162. 
Ipotești (sat), 63, 68-9. 
Ipsilanti (Constan tin-Vodă), 102-4, 

152. (familia), 9, 10, 12, 
Isăcescu (familia), 286, 305, 
Isăroaia (moşie), 211. 
Işnovăţ (r. şi'sat), 388, 390, 396. 
Itovăieşti (hotar), 68. 
Iucşani (sat), sl. 
luzbaşi, 31-3, 72-3, 139, 141-5, 246, 
Ivanca (r.), 389-90, 
Ivăşcani (sat), 198. 
Iveşti (sat), 183. 
Izbești (sat), 399. 
Izireni (sat), 266. ! 
Izlozeanu (Gheorghe, pircălab 

de Hotin), 347. 
Izmană (familia), 215. 
Izvoarele (sat în Basarabia), 58, 

şi n. 1. 394-5, 390-400. Miha- 
lachi, 86.
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Kalnokvy (de). 117. 
Kotzebue (consul), 9%. 

Lacuri (Sf Nicolae dintre, schit), 

261. 
Lăpuşna, 160, 213. 
Lăţescu (familia), 91. 
Lăţeşti (sat), 305. 
Leccio, 122. 
Lemberg, 266, 287. 
Lenţeşti (sat), 158. 
Leon-Vodă, 140. 
Leţcani şi Leţcanii-Noi (sat), 375, 

409 si n. 1, 410, Bi. 
Leurdeanu (Stroe), 124. 
Liciu (N., cîntăreţ), 276. 
Lieşti (sat), 209, 246. 
Liveni (sat), 369. 
Livian (fii de Domn), 248. 
Loewenstein-Wertheim, 53. 
Logofeţi: Andrei, 139. Gavrilaş, 

986, 298. Grigoraşcu, 153. Is- 

Mâăcescu (Serdar), 35-6. 
Măcin, 111. 
Măcineşti (sat), 183. 
Macri (familia), 311-2, 388, 390-1. 

400, 408-9. 
Magdalina Doamna, 248. 
Magenta, 5. 
Măgura Furciturilor, 75. 
Măguru lui Sfeaşte, 75. 
Măgura Stoinii, 75. 
Măgura Strezii, 75. 
Măgura Turcului, 75. 
Măhăceşti (sat), 771. 
Mălaii (Vistierul Dimitrie), 161. 
Mălici (drum), 32. 
Mamina (sat), 19%, 211. 
Manu (familia), 262, 273, 321, 380. 
Mărculești (sat), 37. 
Marea. Neagră, 112, 116. 
Mărgineni (sat). 170, 324. 
Mărişeni (sat), 161. 

  

  

| Krosnopolski (Gavril, 28. 
| Kiinzer, 53. 

trati, 185. Lăpădatu, 35. Petru, 

32.3. Pavăl, 185. Pleşca, 201, 
287, 314, 317. Radu, 35, 72. Ră- 

ducanu, 408. Toderaşcu, 18. 
Vişan, 140. Vlad, 34. 

Lohănesti (sat), 401. 
Lopatna (sat), 394-5, 39%. 
Lovişte, 144. (Lică, căpitam de), 

101, 143. 
Lozenschi (Durac), 205, 308. V. şi 

Durac. 
Luca, (Ştefan şi alţi membri ai 

familiei), 107 şi n. 1, 108, 160, 
209. 341. 

Lucaciuca, (sat), 403. 
Lupu (Vasile-Vodă), 63, 95, 129, 

186-7, 189, 191-2, 226, 239-40, 

285-6, 292, 206-8, 302, 401, 417, 
420. V. şi Todosca Doamna. 

Marmure (uricarii), 63. 
Mastatici (sat), 181, 183, 198-9, 

212, 244. 
Malei-Vodă Basarab. 3î, 3, “1, 

105, 424, 441, 356. V. şi Elina 
Doamna. 

Mătești (sat), 181. 
Mâtieni (moşie), 4. : 
Mavrocordat (Nicolae - Vodă ), 

132, 145, 162, 209, 322-2, 329, 
353, 361, 310, 374-5, 382. (Pul- 
heria Doamna), 247. (Constan- 
țin- Vodă), 322-3, 329, 361. (loan- 
Vodă), 240. 

Mavrocordat (familia), 3, 51, 10%, 
219, 262, 204. 

Mavrogheni (familia), 272. 
Mavroiani (familia), 273. 
Mavromati (familia), 58, 264 
Măzăreanu (Vartolomeiii), 246. 
Medelniceri: Andrieş. 371, 381.
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Nicolae Pirvul, 411. Gheorghe 
Pîrvu, 411-2. 

Mee (castel), 169. 
Melenteuţi (moşie). 412. 
Mejteri : Cengiov. 256. 
Micești (sat), 209. 
Miclescu (familia), 264, 269, 2174, 

276, 343, 395, 401. 
Micleşti (sat), 396. 
Mihai-Vodă Viteazul, 29, 31-2, 

33-4, 61, 70-1, 139, 141, 347, 420. 
(fiul lui Nicolae-Vodă Pătraş- 
cu), 31. 

Mihăilăşeni (sat), 292. 
Mihăileni, 27]. 
Mihălăşeni (moşie), 415. 
Mihalcea (Comisul Radu), 34. 
Mihnea-Vodă cel Răi, 139, 420. 
Mihnea-Vodă al II-lea, 33. 
Milan, 55. 
Milescu (familia), 197. 
Miletin (r.), 135. 279. 
Milo (familia), 89-90. 
Mintitele (sat), 191, 194. 
Mircea- Vodă Ciobanul, 78 
Mirceşii (sat), 4-6. 
Miroşi (sat), 72. 
Mirzeşti (moşie), 246. 
Miţăleşti (sat), 275. 
Mitropoliţi. Ai Moldovei: Grigo- 

rie, 280-1. Anastasie. 158. Ni- 
canor, 237 şi n.1. Varlaam, 
129. Dosofteiii. 17, 196. Ghedeon, 
3119-12. Antonie, 294, 325-6, 354. ! 

Nacul (sat), 213. 
Nănești (sat), 300-1, 306. 
Napoleon al III-lea, 25. 
Napoli, 122-3. 
Nărtești (sat), 218. 
Năsturel (familia), 148. 
Năvărniţi (sat), 206. 
Neagoe-Vodă (Basarabal1V-lea), 

353 
Neamţului (cetatea), 285. 
Neamţului (mănăstirea), 57, 165, 

„178-4, 218, 258, 264. (Mardarie, 
egumen de — şi Secu), 218-9. 
(Neonil, stareţ de), 264. 

Neamţ (Tirgul), 257-8. (meșteri), 
257-8. (epitrop), 352. 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

Gavriil Callimachi, 240-1, 243-4, 
416. Leon, 86. Iacov Stamati, 
266, 416 şi n.1. Ai Ţerii-Romă- 
nești: Anania, 419. Eftimie, 360. 
Teofil, 72. Stefan, 195-6. Teo- 
dosie, 126. Antim Ivireanul, 196. 
Neofi!, 126, 268, 355, 421. Dosot- 
teii Filitis, 253, 353, Nectarie, 
355. Grigorie al III-lea sai al 
IV-lea, 77, 124, 126. | 

Mogoşeşti (sat şi schit), 70, 271. 
(Atanasie, egumen de), 271. 

Moldoviţa (mănăstire), 157. 
Molnița (sat), 285. 
Moruzi (Constantin-Vodă), 241. 
Moruzi (familia), 17. 
Moscova, 108-9, 211. 
Moscuţeni (sat), 159. 
Moţoc (familia), 161, 293, 297-8, 

314, 330. 
Movilă (leremia - Vodă), 181-2, 

185, 236, 291. (Elisaveta Doam- 
na), 247. (Constantin = Vodă), 
237, 280, 291. (Moise-Vodă), 185, 
196. (Simion-Vodă), 225, 937. 
(Melania, Doamna lui Simion), 
247. (Gavril-Vodă), 4141. 

Movilă (familia), 105, 383, 415. 
Munteni (sat), 285. 
Murgeșii (sat), 317-8. 
Murguieţ (familia), 90, 293. 
Murtezâ-Puşa, 4. 
Mușatul (localităţi), 246, 320. 
Mustaţă (familia), 263-4. 

N. 

Neculce (loan, cronicarul), 107, 
şi n. î, 328. 

Negel (familia), 68. 
Negoieşti (sat), 140, 181, 183, 188, 

199, 214-5. 
Negre (P., Agă), 68. 
Negrea. (familia), 264. 
Negreşti (moşie), 215, 
Negri (familia), 175. 
Negruţ (familia), 197, 199, 209-140, . 

400 n. 4. 0 n 
Nicolae - Vodă Pătrașcu, 31, 33, 

141. 
Nicopol, 166. 
Nicorești, 68, 88, 213, 216, 259. 

! Nicşani (sat), 447. 

a
p
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Niculiţel (sal), 166. 
Notara (familia), 76. 
Novaci (moşie), 149. 

Obirşia (moşie), 75. 
Obreja (sat), 14%. 
Obrejeşti (sat), 14. 
Ocna (sat), 85. 
Ocna-Mare, 32. 
Odobeşti, 416. 
Olăneşti (sat), 328, 331. 
Olmiitz, 53. 
Olteni (Vilcea), 359. 
Olteniţa, 352 şi n. 1. 
Omer, 52. 
Oncești (sat), 160, 308, 41. 
Oniaga, (schit), 259, 261, 272. 
Onişcani (sat), 389-90. 
Orăscu (Al.), 27. 
Orăşeni (sat), 205. 
Orbeja (r.), 408. 

Paclian, 27. 
Pădureni (moşie), 310). 
Păharnici: liaş, 13i. Grigore, 

292 lane,401.Manta,139. Marco, 

35. Neagoe, 72. Iordachi Pa- 
nait, 261, 263. 

Păladie (familia), 63, 66, 189-210, 
249, 214-9, 223, 204, 301, 305, 

307, 323, 320, 332, 358, 370, 416, 
9. 

Palin (general rus), 95. 
Paliolog (Chiriţa), 245. 
Pănceşti (sat), 157. 
Pănculești (sat), 386-7. 
Panu (Anastasie), 254. 
Păpăuţi, 58, 408. (egumenul Ino- : 

Cc + Piatra(-din-jos), 393. entie Iliupoleos de), 408. 
Părieţi (sat), 313. 
Pașcani, 351-0, 369, 399, 403. 
Pătrăşcani (moşie), 50. 
Pătraşcu-Vodă cel Bun, 3i. 

| 
| 
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Novoseliţa, 269. 
Nucet (moşie), 139-40, 1456, 151. 

O. 

; Orheiu 

Orbic (sat şi mănăstire), 237,375-6 

Orbi (sat), 246. 
Orczy (baron), 171. 
Orguiești- Vechi (şehil), 268. 

ii şi Orheieni. 160, 163, 
183, 288, 388, 3809-00, 302-6, 
398-404. (pircălabul Todosăi), 

393. (protopopul Ştefan Coreţ- 
chi), 399-400. (Gligore, popa 
domnesc), 393. 403-4. (Istrati, 
popa domnesc), 392. 

Oroşani (schit), 263. 
Orsano (Giovanni;, 117. 
Osiris (revistă), 53. 

: Osmachi (D.), 8. 
i Otetelişanu (familia), 35. 

Păvăluţeşti (sat), 68. 
Pazvantoglu, 10 n. 1. 
Pelinsi (sat), 401. 
Pelopones (călugări din), 2%5. 
Pencicov iiamilia), 27. 
Pera, lll-2. 
Periani. (sat), 206-7, 215. 
Persăcina (sat), 400. 
Petricico (Ştefan- Vodă), 200, 307, 
Petru-Voda al Mușşatei, 182. 
Petru-Vodă (1448), 157. 
Petru-Vodă. Șchiopul, 105, 201, 

295. 
Petru-cel-Mare. Țar, 233. 

Piatra-Neamţuiui. 336, 350-2. (bi- 
serica Si. loan), 350. 

! Piatra (moșie), 22. 
„ Pindar, 52. 

: Pingărăciori (sat), 248. 

Păulești (sat), 185, 197-200, 203, | 
' Pirăul-Boulvi (sat). 257. 205, 21, 217. 

Păuna, Doamna 
Cantacuzino, 353. 

lui Ştefan-Vodă - 
! 

Pingăraţi (mănăstire), 256. (Ata- 
nasie. egumen de). 250. 

Pircălabi: Dumitru. 185. Gher- 

- man,181, 184-7, 197. Ghinea, 183
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n. 1, 184. lonaşco, 14. Petru, | Pomirla (sat), 407-8,. 117, 184. Picioroga, 202, Sava, | Poncești (sat), 365-7, 393. Stamati, 209-10.'T udor, 147. Popa (Vasile, uricar), 306, 308. Toma, 395, Topa 189. | Popcești (moşie), 237. Piscop (sat), 418. Popeşti (Lăpuşna) (sat), 398. Pisoschi (familia). 248. | Popeşti (moşii), 62, 216, Pitari : Apostol, 187, 286. Costan- Popşeşti (sat), 372, 393.4, din, 35. Ilie, 304, 325-8, 330-2, | Porceşti (sat), 286. 387-8, 410-3. Manole, 73. (-ă- Portăreşti (sat), 195, 217, roaia, Tofana), 383-7. Postelnici : Andrunachi, 396, 400 Piticeni (sat), 286. n. 4. Mihai, 139. Neculai (T.), Piţigani (moşie), 181, 214. 287, 398. Pătraşcu, 141. Simion, Pilușca, (sat), 389-90. 140. Stamate, 193. Stan din Pivniţa (sat), 389-90, Dilga, 140. Pleşeşti (sat), 292. Prăjescu (familia), 158, 191, 193, Pleşoianu (familia), 74. 246, 248, 297, 308, 316, 400. Ploscuţeni (sat), 159. Prăteni (sat), 29%. Plotuneşti (sat), 448. Predescu (Eugeniu), 27. Pobrăteşti (sat), 193. Prisăcina, (saţ), 395, 400. 

  

Podul Doamnei, 153. Prizeni (sat), 293, Poenaru (Gheorghe, ofițer), 101. Protopopi, 168, 203, Pogor (familia), 264. Pruncu (familia), 302, 304, 331, Pohribeni (moșie), 128, 163. 336, 3390-40. Poiana (moșie), 240, 248. Putna (sat), 237. Poieni (sat), 395. Putna, (mănăstire), 128, 186, 325, Polcovnici, 254. Putrideni (moşie), 213. Polihroniadi (Hr.), 27. Putrosa (sat), 142. Poliţani (sat), 186. Puţuntei (sat). 403, 

R. 

Răcăciuni (sat), 331. Radu-Vodă, Șerban, 31, 33-4, 144. Răchitoasa, (sat), 335. Răduleţe (moșie), 911. Răchitoa,sa, (mănăstire), 337. ! Ragusa, 192, 297, Racovăț (moşie), 243, Ragusanul (Sava), 106 şi n. 1, Racoviceanu (familia), 74. 
Racoviţă (Mihai- Vodă), 109 şi n. i 

2, 131, 133, 145, 147, 9309-10, 267, 
299-4, 306, 312-4, 346, 318-9, 
326-8 şi n. 1, 370-1, 375n. 1, 
379-82, 411. 

Racoviţă (Constantin - Vodă, ), 
211-2, 407, 443, 415, 

Racoviţă (Stefan-Vodă), 76. 
Racoviţă (familia), 64, 158, 161, 

187, 191, 193, 196, 248, 300-1, 
309, 419. 

Rădăuţi, 490. Episcopi: Anasta- 
sie, 1499-30. Dionisie, 158. Do- 
soitei, 280. Misail, 294. 

Rădeni (sat), 63, 69. 
Radoslav (Logofătul), 141. 
Radu-Vodă Mihnea, 70, 140-1, 

184, 237, 245, 278, 420. 

11992, Vol. XVI, 

107 n. 1. 
Ralet (familia), 92, 
Rareş (Petru-Vodă ) 181, 225, 

235 6, 245, 278. 
Răspopeni (sat), 39%. 
Rast (sat), 19. 
Răulei (Finlina), 158, 163. 
Răut (r.), 389-090, 393-5, 397, 403, 
Răzina (moşie), 241. 
Razu (familia), 212-3, 216, 295, 

Reicherstorfer (scriitor), 225, 
Reni, 227. 
Rimnic, 32, 124, 269, 349, 359-61, 

(episcopi de, în ordine crono- 
logică): Varlaam, 125-6. Da- 
maschin, 126. Inochentie, 126, 
Climent, 127, 361. Chesarie, 127, 3417-50. Filaret, 78-9, 127, 355! 

28
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Galaction, 127. Nectarie, 127. 

Ghenadie Enăceanu, 360. Ata- 

nasie Mironescu, 124-7. 

Rimnicu-Sărat (mănăstirea din), 

298, 356-7. (egumenul Averchie 

de), 356. (călugări), 357. 

Rinuccino (Alamano), 121. 

Rişca (mănăstire), 165, 187, 233, 

317, 3820-14, 
egumen de), 187, 317.(Varlaam, 

egumen de), 320-1. (călugări), 

»1, . 

Rizăneşti (sat), 352. 

Rodos, 113, 121, 123. 

Rogoșeşti (moșie), 217. 
Roman (oraș), 100, 165, 371, 373, 

379.(mănăstirea Precistei), 163, 

165. Episcopi: Atanasie, 158. 

Daniil, 294. Dosofteiui, 129. Ghe- 

deon, 308. Ioanichie, 246. Leon, 

410, 415. Meletie, 25%. Melhi- 

sedec, 233. Pahomie, 247. Ve- 

niamin, 256. (Turcă din), 317, 

379, 383-4. 
Romăneşti (sat), 460. 

Saca (r.), 206-7. 
Săcară (Stolnic), 351. 

Săcăreşti (sat), 140 

Săcuieni (judeţ), 70-1. 
Săcuieni (sat), 100. 
Sadova (mănăstire), 35. 
Safta (Doamna lui Gheorghe 

Stefan), 356. 
Săhăneştă (sat), 211. | 

Sălişte (sat în Neamţ), 56, 87, 395. 

Sambola (sat), 401. 

Sanpiero (castel), 123. 

Sărata (sat), 72, 357. 

Sărăteni (sat), 396. 

Şărbeşti (sat), 241, 323. 
Sarde” (Nectarie, Mitropolit de), 

163. 
Sălrari: Antiohie Nicola, 301. C. 

Pirvul, 208, 41-2. 

Sătrăreni (sat), 29%, 389-090. 
Scandia, 122. 
Scărlet. (familia), 198-9, 210, 214-5, 

306, 308. 310. 
Scheleti (familia). 174. 

Scobinţeni. (sat). 386. 

Scoposeni (sat), 211. 

330, 333. (Grigorie, ; 

| 
| 
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Romini. V. Rumini. 
Ropce (sat), 332. (căpitani de), 

32. 
Roşca (familia), 130, 461, 186 şi 

n. 1, 208, 295-6, 298, 307, 310. 

Roșcani (sat), 207. 
Roșieni (sat), 73-%, 
Rudeanu (familia), 174. 

Rugină (lamilia), 182, 184, 

306, 370. 
Rumini (sat), 181, 1485-6, 189, 191-2, 

194. 
Rusănescu (familia), 74. 
Ruset (familia), 68, 174, 212, 216 

n. 1, 241, 256, 263-4, 211, 217, 

204-5, 322, 324, 3820-31, 33940, 

384, 399, 408 şi n. 1, 416. 
Ruşi (sat), 193, 196, 200, 203. 

Ruși-de- Vede, 152. 
Rusu (familia), 30%-5, 310, 3%, 

392-4, 401. 
Ruxanda (Doamna lui Bogdan 

Orbul), 420. 
Ruxanda (Doamna ni Alexandru 
Lăpuşneanu), 247. 

202, 

Seriitori : Larion, 189. Tiron, 192. 

1. Trunchiu, 218. 

Scurteşti (sat), 389, 403. 
Secăreşti. V. Săcăreşti. 

Secu (mănăstire), 165, 218-9. 

Secui, 117-8. - 
Seneşti. V. Sion. 

Şeptelici (familia), 200 
Serbia rasciană, 120. 

Serdari: Gh. Apostol, 200. Gheor 

ghe Medelnicerul, 398. Păun, 

398. M. Spiridon, 405-6. 
Severin (Ivan de, consul rus), 

217. 
Sf. Ştefan (Ordinul), 12. 

Silion (familia), 194, 409. 

Şilișăti (sat), 406-8. 
Şiliştiori (sat), 78. 
Sinai (Costandie, arhiepiscop de 

Muntele —), 35%. 

Sinaia (mănăstire), 25, 353-5. 

Sinaitul (Isaia), 357. 

Şincai (Gheorghe), 273. 
Sineşti (sal), 399. 
Singureni (sal), 400 n. 1. 

29-92, 4î7. 

| Sinihăi (sat), 265.
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Sinope, 227. 
Sîntonufreiu (mănăstire), 267. 

(Andrian, egumen), 267, 
Sion (familia), 47-8, 164, 
Siretiu (oraş), 267. 
Şiştov, 166, 
Sitna (r.), 36. 
Slănic (r.), 400, 406, 
Slănic (Bacăti), 404-6. 
Slănic (ocnele), 352. 
Slatina, 79-82, 
Slobozia lui Duşco (sat), 388-9. 
Slobozia-Secătura, 27, 972, 
Slugeri. V. Sulgeri. 
Smederevo, 118. 
Smila (r.), 181, 185, 197, 212, 
Sobieski (regele loan), 371. 
Socol (Clucerul), 34, 72. 
Socola (mănăstire), 164-5, 276, 

418. (Seminariul de la), 234, 
Şotrăneșşti (moşie), 380. 
Sohoduiaș (r.), 206-7, 
Soldaia, 113-4 n. 4. 
Șoldan (familia), 158, 238, 245, 

248, 292-3, 301-3, 319, 416-7. 
Șoldănești (sat), 315, 321, 325, 

370-1, 8, 
Soloniuca, (sat), 442. 
Şoltuzi, 63, 158, 188, 190. 
Şopirliga (sat), 70, 72, 75, 160. 
Sopot (deal), 80. 
Sorgorod, 946. 
Soroca (cetate), 161, 213, 228, 

395-7, 401. (şoltuz de), 396. (sot. 
nic de), 395, 397. 

Spătari : Apostol, 64. lenachi, 255. 
Gligoraşco, 130. Preda, 34. 

Spătăroaia (măgură), 32. 
Spineni (moşie), 64. 
Spinoasa (moșie), 213, 
Star-Chiojd (sat), 73. 
Sta roşti, 157-8, 402. 
Stavnic (sat), 266, 
Steege (ministru), 176-7. 
Ștefan -Vodă al lui Alexandru- 

cel-Bun, 400. 
Ştefan-cel-Mare, 68, 111, 113-23, 

181-2, 225, 233-4, 240, 245, 2%, 
201, 418, 420, 

Ştefan- Vodă cel Tinăr, 157, 233-6, 
241, 245, 420. 

      

  

Ștefan- Vodă Rareș, 278. 
Ștefan-Vodă Tomșa, 62, 295. 
Ștefan-Vodă Răzvan, 157, 
Ștefan- Vodă Surdul, 139, 
Ştefan- Vodă, Tomşevici, 237, 245, 

350-1. 
Ştefan (Dumitraşco , 

184-5, 239, 245. 
Ştefăneşti (sat), 213, 292, 410. Stegari, 101-2, 161. 
Steşcani (sat), 400. 
Stinca (sat), 94. 
Ştirbei (familia), 270. 
Stircea (familie), 294, 304, 306-7, 

312, 315-20, . 
Stoinești (sat), 183. 
Stolnicei, 184, 401. 
Stolniceni (sat), 286. 
Stolnici : Dima, 139. Dumitrașco, 12. Mihălachi, 89, Pătraşco, 

208. Trohin, 130. 
Strimba, (sat), 189, 191, 
Sirimbeanu (familia), 74, 193. 
Stroici (familia), 181-2, 291, 295, 

312, 371-2, 416. 
Stroiescu (familia), 90. 191. 
Strozzi (familia) 111, 422. 
Ştubeieni (sat), 61, 
Studitul (Teodor), 269. 
Sturza (loan-Vodă), 

(Mihai-Vodă), 4; 
276, 406. 

Sturza (familia), 46, 64-5, 69, 91, 
104, 461, 163, 173, 191, 242, 214, 
216-8, 301, 314-5, 326, 330, 332, 
335, 369, 3934, 413, 46. 

Şubin (Elena), 169-70. 
Suceava, 9%, 99, 181, 189, 191, 

215, 217, 347, 368, 417-8. 
Suedia, (Carol al XII-lea, rege), 

379 şi n. 4. 
Suigibaşi, 418. 
Suleni (mosie), 163. 
Sulgeri: P. Aslan, 14). Manoli, 

88. Mărdarie, 395. 
Suseni (moşie), 188, 190, 197, 207, 

209, 216. 
Suţu (Mihai-Vodă), 163, 350. 
Suţu (familia), 262, 380. 

Logofăt ), 

404, 406. 
170-1, 174,
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Tabăra (schit), 260-1 . 
Tăistreni (sat), 417. 
Talaat-Efendi. 171. 
Tarcău (schit), 260. 
Tărşcureni (sat), 8. 
Tătăreni (sat), 73, 141, 
Tatari, 133-4, 195. 
Taurele (sat), 255. 
Tăutu (familia), 62. 
Tecucei (r.), 68. 
Tecuciii, 213. 
Teleajen (plaiit), 352. 
Telineşti (sat), 183. 
Telişăii (sat), 395, 400-1. 
'Teodosia (Doamna), 241. 

Teofana (Doamna), 425 şi n. 1. 
Tepu (sat), 61, 63, 67-8. 
Teţeani (sat), 389. 
Ţica (moşie), 412. 
Țifeşii (sat), 415 
Țigănești (sat), 72, 400. 
ighinea, 275, 379. 

Tihuleşti (sat), 418. 
Tilişău (sat), 400. 
Tipografi: Mihai Dimitrie Popo- 

vici, 355. 
Tir (Dionisie de), 353. 
Tirgovişte, 71-2, 140-1. (biserica, 

Sielea), 420. 

TABLA NUNELOR 

Tirgu-Frumos, 928-9, 278, 330, 

Tirgu-Ocnei, 40%, 406. 
Tirnova-Mare, 280. - 
Tirzii (sat), 182, 18%. 
Todereşti (sat), 207, 38%. 
Todoro (castel), 115-6. 
Tomeşti (sat), 164, 300, 410. 
Topliceni (sat), 159. 
Topolița (sat), 374. 
Tortoreşti (moşie). 237. 

Trano, 122. 
Trapezunt, 227. 
Triantaphyllos, 95. 
Triponeşti (sat), 213. 

Trisocea (moșie), 135. 
Troiţa (moşie), 237, 245. 

Trotuș, 85. 
Tulbureşti (sat), 392-3, 397. 

şi Turbureşti. 
Tuleşti (sat), 62, 69, 182. 
Tupilați (moşie), 135. 

Turburesti (sat), 392 şi n. 1, 393-5, 
397, 492. 

Turci, 371, 377, 379, 383. 

Turculeţ (Cosiaşco şi familia), 

371, 375-6, 381. 
Turia (plasă), 261. 
Tyrnabon(Dionisie,ycălugăr),268. 

Tzigara (familia), 6. 

V. 

U. 

Umbrăreşti (moşie), 216. | 

Unguraşi (sat), 292. 
Ungureanu (Toader, pircălab), | 

291 n. 1, i 

Ungurei (sat), 144-2, 14%-51. | 

Ungurei (mănăstire), 313, 329. 

Ureche (familii), 183 şi n. 1, 304, 

409 şi n. 1, 410, 420. 

Văcărescu (familia), 22, 4. 16-17, | 
79, 148. 

Vacota, (sat), 158. 
Vădastra, 15. 
Vădeni (sal), 399. 

Văcărescu (lenăchiţă), 7, 9. | 

| 

| 
l 

Uricari : Dumitru, 63, 185-6. Mie- 

rea, 185, 187-8, 205, 207. Va- 

sile Neagu, 198. Pătraşco, 159, 

Strătulat, 6%, 19%, 203. 
Urlaţi (sat), 213, 216. 

Urseşti (moşie), 240. 

Uzun-Hasan (Șah), 111, 115. 

Vadul-lui-Isac (sat), 164. 

Vadul Miculeştilor, 73. 

Vaduri (moşie), 237. 

Vaillant (J., profesor şi scriitor), 

170. 
Vajea-lui-Rangu, 3656.
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Valea-Seacă, 307. 
Văleni (Fălciiă; sat), 211. 
Văleni (sat), 69, 147-9, 151. 
Văratec (mănăstire), 465. 
Varltici (sat), 213, 403. 
YVasluit, 157-9, 161-3, 169, 

215, 379, 420. (Turci din), 
Valoped (mănăstire), 87-8, 

270. 

201, 
379. 
239, 

Veisa (familia), 48, 
Veliciovschi (Paisie), 242, 249,259. 
Veneţia, 111, 117, 121. 
Ventura, (familia), 58, 279. 
Verceşti, 300, 331. 
Vicoleni (moșie), 264. 
Victor-Emanuel al Il-lea, 55. 
Vida, (Gherman), 273. 
Vidali (lenachi, Postelnic), 295. 
Vidin, 31. (Meletie, episcop de), 

> 35. 
Viişoreanu (Barbu, Clucer), 17,92. Vilcești (sat), 247, 337, 
Virnav (familia), 86, 160, 261-2, 

269, 277, 368-9, 406-7. 
Vistieri: Gheorghe Apostul, 205, 
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Duca, 158. lorgachi Ruset , 
193, 358. Isac, 181. Istrati, 31. 
Mateiaș, 279. Statie, 191, 240. 
Stroe, 34, 72. Tuduri, 99. 

Vlădeni (moşie), 90. 
Vlădești (sat), 198. 
Vladimir (episcopi de), 268. 
Voinescu (familia), 67. 
Voineşti (sat), 62. 
Volcinschi (familia), 269, 
Vorintăreşti (sat), 299. 
Vornici: Andronic, 318. Gavrilaş, 

185, 187. lordacbhie, 287-8, 378-9. 
| Lupu, 185-6, 378 şi n. 4, 379, 

Gavril Mirca , 185-6. Mitrea, 
139. Savin, 100, 130. Radu, 140. 
Ursu, 186. (de gloată), 194, 

Vorona, (mănăstire), 87-8, 9%, 
258-717, 280. (Eftimie, egumen 
de), 87, 80. (arhimandritul Iosif 
Vasiliu), 262. (călugăriță), 263. Voroneşti (sat), 216, 

Voroneţ (mănăstire), 280-1. 
Vulpești (moşie), 217. 

  
WI. 

Wittgenstein (generalul), 164. | Wlodarski (Iacob), 357. 

Z. 

Zagavia (mănăstire), 260-1, 276-7, 
Zăhăicani (sat), 388, 390. 
Zahoreni (sat), 86-90. 
Zătreni (sat), 140. 
Zirneşti (sat), 160. 
Zmiani (sai), 181, 185-7, 205, 3 4 

Zmuncilă (familia), 135, 279. 
Zograt (mănăstire din Atos), 159, 

220. 
Zorileni (sat), 183, 189, 209-140. 

i Zugravi : Mincu, 354, Vlaico, 337. | ihan, 354. 
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Aftemia, 183. 
Afteni, 400. 
Aftoni, 397. 
Agachi, 401. 
Agaftio, 248. 
Agafton, 261. 
Agapia, 323, 397. 
Albic, 299. 
Albotă, 62. 
Albul, 70, 184-5, 187, 200, 202. 
Alexa, Alexea, 246, 416. 
Alexandra, 358. 
Alexanu, 304. 
Andonie, 325. 
Anârieşan, 181. 
Andrunachi, 400, 403. 
Anghelachi, Mi. 

Băbălaica, 68. 
Babeş, 194. 
Bădica, 305. 
Bădicul, 400. 
Badiul, 393. 
Bădros, 216. 
Badu, 299. 
Bahrin, 158. 
Baia, 315 
Băisan, 70. 
Bau. 330. 
Bălăban, 394. 
Bălăceanu, 303. 
Bălăcioiu, 35. 
Bălaia, 298. 
Bălan, 188, 393-5, 403. 
Bălăneasa, 399. 

A. 

  

Anisia, 181, 200. 
Antimia, 245, 268, 401. Antohie, 

301, 338. 
Antonachi, 411. 
Apostol, 352. 
Apostolachi, 62. 
Arghirie, 101. 
Arhip, 267. 
Arie, 147, 
Arion, 77, 225, 393. 
Aritoana, 400. 
Armina, 400. 
Arpaş, 181. 
Arsănie, 809. 
Arsănoâia, 195. 
Arvanitachi, 94. 
Asinefta, 58. 

Balas, 338. 
Bălea, 188. 
Baligă, 324. 
Balint, 224. 
Bălmujel, 292. 
Băltescu, 159. 
Bănaru, 287-8. 
Bandur, 395. 
Bănie, 337. 
Băran, 403. 
Bărboaia, 296. 
Bărdăneasa, 304. 
Bărdarie, 39%. 
Bărna, 299. 
Bascal, 325. 
Baştu, 139. 
Băta, 330,
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Bălcă, 401. 
Batcu, 402. 
Bătlăg, 201. 
Bătnar. 162. 
Băâtog, 298. 
Băţu, 392-4, 397, 400, 402.: 
Beiu, 299 
Bejan, 68, 189, 2083. 
Beleiu, 293. 
Belibou, 330. 
Berbece, 335. 
Berigan, 70. 
Bezmănariu, 394. 
Bibiri. 274. 
Bileţchi, 332. 
Birsan, 64, 395. 
Birsănescu, 274). 
Birseanu, 73. 
Rirtalanu, 291. 
Bizea, 141. 
Blaga, 62, 351. 
Blebe, 333. 
Boban, 293. 
Bobe, 72. 
Bobeiii, 292, 
Boben, 290, 417. 
Bobin, 157. 
Boboriciu, 307. 
Bobric, 158. 
Bobru, 18. 
Bocan, 402. 
Bogatul, 70. 
Bolat, 201. 
Boldescu, 248. 
Bolia, 205. 
Boloe, 198. 
Bolog, 300. 
Bologa, 334. 
Boncu, 299. 
Bora, 182. 
Borcea, 182. 
Bord, 85. 
Borilă, 401-402. 
Borileanul, 292. 

Căciul, 141. 
Calie, 305. 
Căliman, 293, 371 n. 1, 4, 413. 
Călinescu, 76-7. 
Călmăţuianu, 160-1. 
Calotă, 72, 160. 

  

  

Bosăiuc, 400. 
Bosie. Bosie, 301, 392. 
Bostangiozlu, 216. 
Botăianu, 268. 
Botăș, 248. 
Boleanu, 323, 329. 
Botez, 56, 263. 
Botocdan, 325. 
Botoii, 61-3, 70, 
Bourean, "0. 
Brăiescu, 273. 
Brandaburu, 255. 
Brănişteanu, 54.6. 
Braşovanu, 258, 
Brăteaiii, 292. 
Bratul, 52. 
Breabici, 188. 
Brehenţe, 70. 
Brodana, 298. 
Brumar, 324. 
Bruştug, 159. 
Bucă, 142, 
Buciumaş, 185-6, 189, 194, 197, 

199-200, 202, 210, 215. 
Buculea, 76. 
Budac, 286-7. 
Budig, 400 
Budu, 397. 
Buganu, 69. 
Bujeniţă, 66. 
Buliga, 248, 306. 
Buliţă, 333. 
Bun, 248. 
Buraga, 328, 385. 
Burcă, Burciu, 385, 
Burculachi, 152, 
Burghealea, 66, 161, 442. . 
Bursă, 396. 
Butculeasa, 287. 
Buţoca, 32. 
Buza, Buze, 393, 403, 
Buznea, 302. 
Buzucă, 298. 
Buzul, 40U. 

C. 

| 
| 

| 

Caloton, 324. 
Candrea, 62, 
Căpăţină, 183. 

j Căpolici, 61-2, 389-91, 
Căprariul, 32. 
Caracaş, 187, 193, 383-4.  
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Cărăiman, 91, 160, 298. 
Căras, 70. 
Cariomfil, 5. 
Carp. 70, 215, 321-2, 395-9. 
Cărstăna, 298. 
Carte-Rea, 344. 
Caşuchi, 295, 302. 
Casuţa, 210. 
Căţa, 398. 
Cătărigă, 17. 
Căţel, 338. 
Catiche, 215. 
Căzănel, 70. 
Cehan, 61-2, 6%. 
Cilibhiu, 379. 
Cercel, 416. 
Cernat, 70. 
Cernea, 188, 190. 
Cernovodeanu, 369. 
Chelsia, 210, 292-3. 
Chemetu, 287, 314. 
Cherescu, 93. 
Chertif, 325, 385. 
Chicoş, 187. 
Chicuş, 70, 
Chihaie, 223-4. 
Chilia, 225, 229, 
Chimingeriii, 308. 
Chimingeriţa, 30%. 
Chinchiul, 68. 
Chindia, 195. 
Chiriac, 182, 19. 
Chiriciul, 185. 
Chiriţă, 266. 
Chiscop, 68. 
Cinde. 125. 
Ciocan, 280. 
Ciociîrlă, 67. 
Ciocirlan, 109 şi n. 1, 325. 
Ciohian. 3%. 
Ciolac, 263, 401. 
Ciole, 255. 
Cionsu, 159. 
Ciople, 331. 
Ciorăia. 298. 
Ciornei, 210, 264. 
Ciorogirleanu, 76-7. 
Cireş, 397. 
Ciudin, 19, 188, 190. 
Ciuhul, 61. 

  

  

ONOMASTIC 

Ciuntu, 329. 
Ciurcă, 326. 
Ciută, 150. 
Clim, 330. 
Clopăt, 182. 
Coandă, 73. 
Cobilcea, 401. 
Coca, 308. 
Cociorvă. 396. 
Cocoranul, 158. 
Cocorăscu, 79, 208. 
Cocoş, 295. 
Codău, 392, 394. 
Codrescu, 270. 
Codzea, 16V 
Cojan, 403. 
Colibar, 323. 
Colțea, 298. 
Coluneaţa, 394. 
Comănescu, 148. 
Condra, Condre, 61-2, 6%, 397. 

Cornea, 325. 
Corniţă, 189. 
Corosteanu, 297-8, 304, 307. 

Coșşeteanu, 100. 
Costan, 182. 
Costăn, 325. 
Cotic, 416. 
Cotistar, 188. 
Coţu, 271, 393. 
Covăsit, 198. 
Covrig, 205. 
Cozniţa, 86, 174. 
Cracale, Cracalie, 136, 158. 
Crăciun, 185. 
Crăciuneasa, 338. 
Crilos, 278. 
Cristina, 240, 347. 
Cristescul, 57-8. 
Croitoriul, 403. 
Crucian, 403. 
Cuciuc, 190. 
Cuciuiui, 85. 
Cucoş, 213. 
Cumpâănă, 70. 
Cupcea, 62. 
Curdăş, 159. 
Curoiii, 70. 
Cutu, 307.
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Dafina, Dăvina, 255, 326, 
Daidă (masc.), 337. 
Damian, 86, 186, 210, 295, 
Dănăilă, 325. 
Dandoro, 337. 
Dăniilă, 67. 
Dănilescu, 401. 
Danovici, 88. 
Dărdără, 70. 
David, 285. 
Davidescu. 190. 
Dediul, 410. 
Dia, 2%. 
Dima, 139, 224. 
Dinga, 63-4, 159, 183, 188, 291, 

293. 
Doboş, 215, 
Dobra, 61. 
Dobrea, 139, 360. 
Dobrin, 139, 141-4. 
Dobrovoschi, 264. 
Dochiţa, 337. 
Dodan, 324. 
Dolniceanu, 325. 
Domon, 344. 
Dorobăţ, 69-70. 

Eftinca, 385. 
Eladie, 330. 
Erhan, Erhanul, 400-4. 

Farcovici, 157. 
Fărimă, 188. 
Făţică, 396. 
Fătu, 392. 
Ferţul, 67-8. 
Filcea, 158. 
Fintireanul, 157. 
Finţul, 209. 
Focenco, 301. 
Focşea, 293. 
Foilă, 70. 
Foloca, 320 
Fonie, 331. 

D. 

  

Doroş, 70. 
Dorul, 339. 
Dracea, 158, 
Drăcşan, 159. 
Draga, 184. 
Drăgăilă, 61. 
Drăgan, 295, 298. 
Drăghilă, 62. 
Drăghina, 298. 
Drăghiniţă, 4). 
Drăgoiaş, 140. 
Dragoş, 184, 187, 
Dragosin, 181. 
Drăguşan, 181. 
Drăguşescu, 308, 316. 
Drăguşin, 72. 
Drăguţul, 62-3, 70. 
Drahnă, 399. 
Dublea, 62. 
Dudana, 330. 
Dudulea, 298. 
Duma, 68. 
Dumănescul, 399. 
Dumenică, 1429-38. 
Durca, 324%. 
Dzărul, 309. 

Ervasia, 183. 
Ezereanul, 70. 

Fote, 383. 
Frăia, 160. 
Frate, 401. 
Frăteiu, 160. 
Frăţian, 401. 
Frătiţa, 86. 
Frendzea, 160. 
Frimul, 185. 
Frincul, 295. 
Fulger, 192, 194. 
Furnica, 298. 
Furtună, 248. 

441 
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Gabăr, 332. 
Gafa, 292, 
Gaftina, 292. 
Gafton, 67. 
Gaftona, 292. 
Găguleasa, 215. 
Gaida, 85. 
Galaiţă, 332. 
Gălbeneanu, 392, 394. 
Găle, 320. 
Gănba, 309. 
Gandzu, 158. 
Gane, 401. 
Gătin, 19%. 
Gătina, 182. 
Gavrilaş, 68. 
Gavrilaşco, 305. 
Gavrilcea, 160. 
Gefer, 299. 
Gheaţiu, 160. 
Ghenea, 197. 
Gheorghiţos, 318. 
Gherghiceniţa, 301. 
Ghicu, 152. 
Ghiculeţu, 336. 
Ghindă, 336. 
Ghiprina, 225. 
Gilcă, 400. 

" Giîndul, 377, 
Giosca, 321. 
Girlig, 2%. 

Halunga, 305. 
Hanghel, 393. 
Hangheriul, 216. 
Hapău, 91. 
Harap, 86. 
Haragrij, 181. 
Hăre, 183. 
Harghel, 403. 
Hariton, 68, 214-5. 
Harlă, 292. 
Hartenie, 160. 
Hasan, 380. 
Hergheligiu, 344. 
Herţanu, 324, 408. 
Hilcia, 292. 
Hilofie, 190. 

  

  

ONOMASTIC 

Giscă, 410, 
Giumătate, 333. 
Giurca, 32-3. 
Giurcan, 191. 
Gliga, 295. 
Gligorcea, 292, 394. 
Goe, 378-9. 
Goga, 67, 160. 416. 
Goian, 185, 190, 19%. 
Golinschi, 128. 
Gorbăsca, 73. 
Gorcea, 29], 293. 
Gorgan, 326. 
Gorghiş, 70. 
Grăbina, 130. 
Grădina, 330. 
Grăjdiianu, 392, 395. 
Grama, 185. 
Grămadă, 203. 
Grasul, 190. 
Grebencea, Gribincea, 293, 329, 

394. 
Griul, 298, 
Grosu, 302. 
Grozava, 187. 
Grumadzu, 293, 417. 
Grunzu, 330. 
Gumu, 325. 
Gunoiul, 248, 
Guroaia, 70. 
Guzea, 333-4, 386. 

Hilotoae, 402. 
Hincu, 323. 
Hirlău, 400. 
Hirtop, 202. 
Holbe, 293, 417. 
Homă, 160. 
Homivca, 407. 
Homoranul, 293, 411, is. 
Horbatie, 307, 330. 
Hortolomeiii, 136, 
Horuian (şi -easa), 396. 
Horuşco, 295, 305. 
Hoşten, 371 n. Î. 
Hrănace, “0. 
Hristu, 27. 
Hriza, Hrizea, 147, 401.



ONOMASTIC 

Hrom, 296-7. | 
Hroniceasa, 302. 
Hulpe, 188. 

Iablanoschii, 395. 
Iapotă, 68. 
Tarali, 160. 
lepureanu, 175. 
leşanca, 324. 
Iftinca, 298, 338. 
Ihnat, 298. 
Ihnatoschii, 399. 
llevici, 266, 
Iocanoschi, 395. 
Iona, 64, 70, 285. 
Jonos, 302. 
Iordăcuţă, 87. 

Lăcătuş, 266. 
Langa, 310, 385. 
Lăpădatu, 35, 317-8. i 
Larion, 189, 286, 305. i 
Latul, 416. 
Lazea, 183-4. 
Lazie, 70. | 
Leca, 301, 305-6, 309, 312-7, 320, 

329-830, 392, 399-400 n. 4. 
Lelicoaia, 393, 403-4. 
Leontie, 87. 

Maca, 298. 
Macsin, 299, 
Maga, 325. 
Maghiţa,298. 
Măgirdea, 62. 
Magopaţa, 305. 
Măguţa, 295. 
Măgureanu, 203. 
Mălai, 248, 305. 
Mălina, 338. 
Mănălachi, 89, 
Mâăncaş, 331. 
Manguţ, 199. 
Manoli (familia), 376.   
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Hulubesa, 69-70. 
Hura, 18]. 

lorest, 215. 
Iorga, 69, 101, 213. 
Iosipoaia, 300. 
Irae, 302. 
Irimica, Irimice, 161, 246. 
Isac, 400. 
Isaico, 291. 
Isar, 140. 
Iştoc, 181. 
Istrate, 248. 
luraşco, 295. 
Iuteş, 300. 

Liahul, Liavul, 292, 324. 
Lică, 101, 143. 

i Loghin, 205, 400 n. 4, 401, 403. 
Lohan, 70. 
Lozana, 346. 
Luchian, 285, 403. 
Luchiana, 393. 
Luminare, 409. 
Lupa, 333. 
Lupan, 208, 416. | 
Lupaşco, 193, 300-14, 306, 366-7. 

Manovici, 22, 
Manu, 195. 
Mănzoiul, 73. 
Mara, 189. 
Marga, 248, 306. 
Mărgărinta, 337. 
Mărgeluş, 293. 
Marmure, 184-5, 191, 198, 205, 2 
Mărunţelul, 147. 
Măţacu, 288. 
Mătăsaru, 73. 
Matencu, 399. 
Mătieşescul, 395.
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Mavrichi, 302, 325, 329, 387. 
Măzărachi, 399. 
Medelian, 292-3. 
Meica, 410. 
Melentie, 161. 
Meleşanul, 392. 
Merăuţ, 198, 202. 
Mercă, 397, 400. 
Mercuţă, 393. 
Micro, 188, 190. 
Micul, 331, 395. 
Mierea, 185, 187-8, 205, 207, 
Miha, 315. 
Mihăilă, 158, 46. 
Milea, 10. 
Minciună, 330. 
Mincu, 35%. 
Minta, 292. 
Mira, 142. 
Mirăuţă, 160. 
Mirca, 1856. 
Miron, 396-7. 
Miroslav, 291, 

Năbreagă, 312. 
Naca, 299. 
Nacul, 188, 383, 
Năcuţu, 411. 
Nădăbaicu, 241-8. 
Nărocea, 202. 
Naria, 224. 
Narteii, 305. 
Nasta, 188. 
Nastacul, 190, 195. 
Neagoe, 248. 
Năvodaru, 395. 

Oaşca, 320. 
Oatu, 160. 
Obreja, 61, 6%, 70. 
Ochiu, 70. 
Ocsana, 278. 
Odochie, 277, 298. 
Olăriţa, 338. 
Olariul, 401. 

ONOMASTIC 

Mirto, 227. 
Mirul, 318. 
Mirza, 264, 324, 396. 
Mirzacu, 217. 
Mişco, 305. 
Misir, 395. 
Miţe, 330. 
Mitulă, 396. 
Modruz, 68. 
Moga, 73, 392, 400. 

! Mogildea, 65, 181, 403. 
Mogoş, 85. 
Moisei, 70. 
Moișescul, 158. 
Molodeţ, 185. 
Morsăiasa, 338. 
Moșanu, 90. 
Munteanu, 215, 248. 
Murait, 203. 
Murgoci, 182-5, 198, 201. 

| Musa, 141.   
Musali, 376. 
Muşat, 35, 101. 

N. 

Nega, 10. 
Negreaiu, 295. 
Negrul, 298. 
Nene, 299. 
Neniul, 185, 193-4. 
Nenovici, 27. 

i Nevriga, 306. 
Nica, 142, 224, 331. 
Nicoară, 70. 
Niculescu, 357. 
Ninacu, 403. 
Nuor, 183, 208. 

Olexa, 307. 
Olimbie, 267. 
On, 298. 
Onașcu, 397. 
One, 295. 
Oniu, 158 
Oprina, 310. 
Ostafie, 280.



Pădescu, 73. 
Pădure, 246. 
Pagul, 160. 
Pahomie, 100. 
Paiul, 85. 
Pălaga, 65. 
Panco, 385. 
Pancratie, 139. 
Pandelea, 264. 
Pandelescu, 352, 
Pane, 298, 
Panhil, 66. 
Pantea, 85, 
Păntelei, 192, 411. 
Pantiul, 400. 
Papa, 145-7, 291. 
Păparea, 183. 
Parasca, 323, 399, 
Părce, 331. 
Parne, 314. 
Pascal, 203, 210, 
Păscăloaia, 202, 
Păşcanu. 305. 
Patereale, 185. 
Pălticatul, 188. 
Patriche. 67. 
Păzarliul, 224, 
Pelin, 332, 
Pentelie, 245. 
Perjul, 330. 
Petriman, 298. 
Pelrina, 246. 
Petriul, 184. 

Răciul, 400. 
Rădoiii, 343. 
Răducanu, 271 
Rănbaş, 160. 
Rango, 183. 
Raț, 29%. 
Răvoieş, 325. 
Ripa, 140. 
Rista. 361. 

- Rodea, 410. 
Rodna, 285, 2%. 
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| Piaţa, 101. 
Picioraga, 202. 

| Pilat, 161, 295. 
Pinţa, 330. 
Pintea, 309, 
Piruda, 320, 
Platon, 296. 
Pleşca, 318. 
Ploşniţă, 377. 
Plust, 183. 
Poiană, 191. 
Polas, 196. 
Ponesre, 338. 
Popa, 42. 
Popăscu, 392-3, 
Popicii, 32. 
Popşoaia, 400. 
Portărescu, 35-6. 
Portase, 67. 
Postică, 976. 
Potlog, 403. . 
Potorache, 391. 
Prătenul, 29%, 
Prăvălie, 187. 
Preabici, 183. 
Precup, 190. 
Pricochi, 70. 
Prodan, 309. 
Prună, 322, 
Pulen, 324. 
Purice, 315-6, 322-3, 327, 
Puşcaşu, 215. 

  

Rojniţă, 197. 
| Roman, 161, 324. 
i Romănescul, 68. 

| Romăşcan, 299. 
Romăneasa, 351. 

| Romaşco, 67, 69, 291. 
' Rome, 121, 
Rospop (Răspop), 393-4. 
Rotă, 377. 

Ruzmeciii. 367. 
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Săcu, 308. 
Sada, 358. 
Sadoveanu, 74. 
Sahaidacu, 133. 
Sahin, 403. 
Saidir, 187, 286. 
Săitan, 34. 
Săpoteanu, 393. 
Săpunariu, 378. 
Sărsă:lă, 70. 
Sasul, 74, 293. 
Săvalie, 298. 
Savieneasa, 397. 
Savin, 400. 402-3. 
Scarlat, 197. 
Sciîntioaia, 201. 
Şchiupa, 318. 
Scrălet, 188. 
Scrăletoaia, 183. 
Semacopul, 419. 
Sendre, 400. 
Serban, 67. 
Şerbaşcă, 61-2, 6%. 
Serbu, 196, 226. 
Sfeclă, 396. 
Sfetcu, 258. 
Simanu, 266. 
Şirhăneasa, 159. 
Sirghie, 394, 401, 403. 
Slav. 2%. 
Slavna, 299. 
Smărăndiş, 67. 

Tăbirţă, 335, 377. 
Tacul, 61, 194. 
TŢacul, 325. . 
Talabă, 198, 208. 
Talpeş, 70. 
Tălpiz, 376. 
Tampăn, 160. 
Tanga, 2%. 
Tărcan, 308. 
TŢaţea, 157. 
Tătarul, 397. 
Tecla, 295. 
Telea, 185. 
Teleagă, 183-4. 
Teodorovici, 211. 

    

    

ONOMASTIC - 

Sinescu. 22. 
Siva, 70. 
Sofronie, 400. 
Sohiica, 210. 
Soica, 337. 
Şoitui, 198. 
Solce, 315. 
Solomia. 338. 
Șoltuz, 264. 
Sopirleanu, î91. 
Sora, 360. 
Sorăcia, 286. 
Şoric, 343. 
Soroceanu, 90. 
Şoş, 299. 
Sova, 333. 
Spănasie, 70. 
Spinu, 402. 
Stamate, 184, 194. 
Stănislav, 70. 
Starpă, 70. 
Statie, 309. 
Statu, 360. 
Stavăr, 352. 
Stavilă, 397-8. 
Ştefca, 40i. 
Stihi, 224. 
Ştirbeţ, 14i, 157. 
Stratul, 67, 194, 196, 403. 
Strătul, 311, 
Stroja, 280. 
Suceveanu, 215. 
Surtă., 189. 

Teologu, 94. 
Terchilă, 450. 
Tetiul, 182. 
Ticu, 320. 
Tiruş, 287, 396. 
Tion, 298. 
Tiron, 160. 
Tiştiban, 18%. 
Tita, 320. 
Titiana, 323. 
Tocalogaru, 357 
'Todoaia, 305. 
'Todoraşco, 161. 
Todoş, 331. 

; Tofan, 933, 246, 292.



Tofana, 321. 
Tofil, 292, 
Tohil, 325. 
Tolea, 70. 
'Tomșea, 298. 
Tonţa, 295. 
Topală, 87. 
Torpia, 224. 
Totoiu, 308. 
Povichiii, 70. 
Trănoschi, 159. 
Trătadie, 209. 
Trifa, 331. 
Trifon, 157, 

Uescu, 143. 
Ungurel, 147-9. 
Urco, 298. 
Urita, 305. 
Ursa, 339, 

Vania, 320. 
Varlaam, 264. 
Vărlan, 66. 85, 397, 
Vartic, 305. 
Vasca, 280. 
Văscan, 291. 
Vasco, 292. 
Vasilașco, 193. 
Vasilovici, 2p. 
Veatreș, 194. 
Vede, 63, 
Velisarie, 273. 

Zăharca, 160. 
Zamă, 401. 
Zamşi, 398. 
Zane, 332, 
Zănoviica, 275. 
Zaticiu, 394, 
Zavol, Zavul, 68. 
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! 'Trischii, 160. 
Trohin, 400. 
Tuchel, 68. 
'Fudosca. 211. 

| Tuduri, 99. 
! 'Tule, 183. 
Ţunghel, 38. 
Tunţa, 305. 
Turcanul, 344, 395. 
“Tutelea, 7 
Tutu, îi 
Tuţuiii, 308. 
Tuţur, 70. 
Țuţurman, 70. 

U. 

Ursachi, 164, 263, 288, 312, 314, 
| 221-2, '335, 5, 371. 
| Urşolianu, 25. 

Ursulenco, 330, 

V. 

Velişcu, 323, 
Verga, 10. 
Vilcul. 293. 
Vintul, 188. 
Vişe, 320, 
Vitol, 160. 
Vizdoagă, 326. 
Vlaico, "937. 
Vlăsan, 139. 
Vozianu, 400. 
Vrabie, 62-4. 
Vremeș, 181. 

| Zberoii, 366. 
|. Zbere, Zbierea, 303, 346, 318, 379. 
' Zepruescul, 74. 
| Zimbal, 114 n.1. 
Zmăul, 229, 341. 
Zosim, 330. 
Zupco, 191. 

 



TABLA LUCRURILOR. 

Abă, 325. 
Abăgeri, 208. 
Alăutari, 298. 
Analoghion, 167-8. 

Băcani, 227. 
Balgii, 141-2. 
Bătrîn (de moșie), 68. 
Bejănari, 32. 
Birăi, 85. 

Canevaţă, 287. 
Căţuie, 263. 
Cazaclii, 342, 344. 
Chirigii. 305. 
Cibotari, 91. 

Dechiii, 130, 304. 
Diaconi, 160, 401. 
Dieci, 183, 285, 291, 293. (de Vis- | 

tierie), 383. 

Yelon, 945. 
Fierari, 324. 

A. 

Aprozi, 185, 191-2. 
Argintari, 257-8. V. şi tabla nu- 

melor. 
Armaşi şi Armăşei, 285, 341. 

B. 

! Blănari, 383. 
Boboi (rădvan cu), 409. 
Bogasii, 376. 
Bulibaşi, buluchaşi, 99, 103, 152. 
Buruiultii, 5. 

C 

Crămăluială, 374. 
Croitori, 140. 

| Copii de .asă, 214%-5. 

| Cupetţi, 403. 

D. 
rt 

F Dirstă, 73. 
| Doftorilor (Casa), 167. 

F. 

| Filer, 68. 
| Firtă, 68.
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G. 

Gherdan, 130. ! Giverdu (postav la), 378. 

H. 

Habaciă. 375. |! Huium, 67. 
Hotnogi, 160. ” 

I., 

Ialoviţă, 199. | | Idiclii, 843, 

d. 

Juzi de sate, 182, 305, 308, 326. 

L. 

Lefegii, 100. . ! Levenţi, 4. 

M. 

Merţă, 152. Moştean, eni, 70. Mezil, 398. Mumbaşir, i, 151. Mezilgiii, i, 224, Musaip, i, 132, Micaton (demi-coton), 271. | 

  

. N. 

Năim, 129. | - | Negustori, 108, 191, 346, 383. Năpăşti (banii — ilor), 370. 

O. 

Oboroc, ace, 99, 

P. 

Pamente, ţi, 186. Patceă (de jder), 376. Panţir, i, 332. Pietrari, 214-5, 

11992. Vol. XVI, 
29  
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Ploscă. 32. Polunoștinţă, 242. 

Ploştecă, 160. Posadnic, 157. 

R. 

Raiă, ele, 4 | Rohatincă (de miere), 4)3. 

Răsurilor (Casa), 165, 161-8. Roşi de ţară, '72-3. | 

Ratoș, 56. | Rotmistru, 287. 

S. 

Sagnă, 200. ” Șleah, 40V. 
Salgău, 85. Şlicar, 200. 

Sărăcustă, 185. State (de saci) 341. 

Scatuşcă, %. Stofiţă, 245. 

Serdengheşii ilatăo) turci), 4. Sulgiii, 199. 

Sineţari Cvătai de). 403. 

T. 

Tămbar, 375. | Tretapod, ; 246. 

Tireovnici, 160. | Troicic, 242. 

Tochiţă, 238. | 'Tult, 99. 

U. 

Uim, 378. AR Uşeri, 201. 

Uleaii, 201. Si - 

V, 

Vădrărit, 1645. ' Vătaştină, 392. 
Vameşi, 387. | Vechilimeă, 48. 

307, '395, 43, 42, M6, Vinaţe, 166, 
Vătafi, 70, 72-3, 158, 181, 291, | Vecini, 325, 331. (ruşi), 386-7 . 

Vătămani, 159. | 

Z. 

7lătari, G1. | Zezdă, 05



GLOSARIU. 

A. 

Acolisitoare (cerere), 94. | Arunc (de bir), 29. Afierosi (a), 965. Ascherlii, ii, 102. Aghialet (aialet), 4. Astariă, 274. Arcă. ale. 79. 

B, 

Bahnă, 212. | Bătrin (de moşie), 68, Baş, 210. | Brac (a vinde), 375. 

C. 

Catahrisi, 167, | Ciocli (căpitan de), 101. Cetelnă, 247. i Cliserniţă, 237. Chinisis, 18. | Cneji, 31. Chite (de cînepă), 159. : Coboc, oace, 1306, Ciobăneasă, 63. | Cobom, 387. 

D. 

Darovanie, 190. | Dodeială, 22. Deres, e, derease, 183, 198, 295. |! Doiată (pîine), 161. Dodei (a), 417. 

G. 

Gospodar, 3. 

H. 

Harz. 133,  
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Îma, 320. 
Ingonat (cal), 66. 

Martarii, 287. 
Medean, 365. 

Podvid, 21: 
Pojijie, 216-7. . 
Postrig, 219. 

Scumpăra (a), 143. 

Sfetitor, 305. 
Siguripsi (a), 168. 
Sistisi (a), 82. 

Teoritre, 45 

Zălogătură, 401. 
Zătienire, 6. .-: 

GLOSARIU 

Ismielic, 103. 
| Ispisoc, 163. 

L 

Lanţuh, 110. 

M. 

Metahirisi (a), 9%. 
Muşa (moaşa, bunica), 300. 

P. 

i Pozvoli (a), 201. 
| Presadă, 18. 

R. 

Băşlui (a se), 9. 

S. 

| Sistiha, 31. 
Smiri, 307. 
Spisanare, 18. 
Stilpi (a), 205. 

T. 

| Troian, 68. 

Zi 

Zgaibă, 19.



ERATĂ. 

A se suprima la p. 270 cifra 2 nnainte detitlul «Mănăstirea, Coşuia». La p. 425 după Chilianca a se adăugi Chilișoaia (sat), 
344, 381, M5. 
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Meritul de a fi adunat. fără vre-un sprijin şi îndemn 
aceste însemnări e al teologului maramurăşean Ioan Birlea, 
din Berbești. 

D-sa a cetit cum a putut; pe alocuri cetirea sa e dis- 
cutabilă, ba chiar evident greşită. Asa cum sint, aceste 
mărturii istorice şi documente de limbă vor aduce un 
mare folos. 

Rostul mieă a fost să intervin pentru tipărirea mate- 
rialului noi pe care ni-l trimete Maramureşul, într'un 
volum suplementar de „Studii Şi documente“, să stator- 
nicesc ortografia, să dau unele îndreptări, traduceri şi 
notițe şi să rinduiesc tabla după normele urmate în cele- 
lalte volume. 
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IL. 

APŞA-DE-JOS, 

A. Biserica din Josani. 

. Antologhion din Rimnic, 1737 
, A posta din Blaj, 1802. Di 
. Catavasieriă, din Blaj, 1824. 
- Evanghelie din Blaj, 1776 
- Evanghelie din Blaj, 1817. 
. Pe Ziturghii din Sibiă, 1798: 

Aciasta s[făntă] Liturghie o ai cumpărat jupăneasa 
Mihalca Elena şi gazda dumisale Mihai lonaş, cu fiiu ei 
Gheorghie, pentru sinătate Şi ertare păcatelor, şi morții 
Ionaş, Nicoră, Dote, Dumitru şi Porfiră, la s(fănta] be- 
serica ce bătrină sai din-sus, în sat, pentru bani, 9 zloți, 
dela Opre Andrei, diiacul din Chiuza, în oarmedea De- 
jului, eraşu de sus, 1799, luna Iulie 10 zile. Pantelemon 
Volosan, parohuşșu Apşei-de-josti. 

7. Pe un Octoih din Blaj, 1792: 
Eată ei Opre Andrei dă Octoihu în Apşe-de-josu. 
8. Pe un Penticostarion din Sibiiti, 1805: 
[Iată cine sintă lăcuitori în Apşe-de-josu, şi sau 

făgăduit Corda...., Vlad Dorde aştut aă dat 1 zlot, 
Eudii Mihai aii dat 1 zlot, Merena Mihai ai dat 1 zlot, 
Filipu lonaşu a Moreraşului aii dat 1 zlot, Filipu Văsi 
a Moreraşului ai dat 2 zloți, Steţu Ionu ai dat unu hu- 
soşu, Orosu Văsii ai dat greiţari, Borca Nicoră a lui 
Petraşu ai dat 2 greiţari, văda Părasca ati dat 6 
graţeri. 

9. Strasnic din Blaj, 1817. 

P
I
 
R
P
w
N
 

=
 

12965. Vol. XVII. 1  



LS
 APŞA-DE-JOS : BISERICA DIN JOSANI 

10. Zpiodivn din Blaj, 1800. 
11. Pe un clopot, în turn: 

Anu Domnului nojsltru Isus) Hlristojs; 1775. 
12. Pe altul în clopotniţă: 1885, 

B. Biserica din Susani. 

1. Apostol de Blaj, 1802. 

2. Pe o Evanghelie din Blaj, 1176: 

Atasta sfântă] Evanghelie o ai cumpărat Cormoșşi 

din Apşe-de-josu, pentru 22 de florinţi, dela Opre An- 

drei, dela diiacă Gin Chiuza, luna Mai 12, anu 1796. Pan- 

telemon Volosan, parohușu Apşe-de-josu. 

3. Pe un Mineii, vomănesc, manuscris, începînd cu luna lui Sep- 

tembre, — pomenirea lui Simeon Stilpnicul: 

Fii smeritul, nedestoinicul popa Chirilă, de atua, am 

scris acest puţin cin dela . . . [șters] ș în anu ce am 

poporat în Ui-Nimăt, la, Tăşnad, pek Boiu [anul Domnului] 

1698, m[ejseţa Iunţie] 21. + lui popa Ionu — şi la Rusalii, 

la, Ispas + dela Mădărasu. 
4. Pe un Mineiă slavon manuscript : 

Hes XE, npuuamn %EpTES CHR BO CCTABAEHIE TPHXWEOBh Il gew- 

CREDEHHATW APXHEMHCRONA HaAniere Accw ca n Ob MOEro ASXOBHAre 

HEDAMVRAXS GHanBECTpS n CREIpEHWHEpEHĂ WTUĂ MOrrW Hany. 

|Isuse Hristoase, primeşte această jertfă întru iertarea : 

greşelelor archiepiscopului nostru Dosoftei * şi ale părin- | 

telul mieti duhovnic ieromonahul Silivestru şi ale Sfinţiei. 

Sale preotului părintelui miei Iie.] 
Pe altă pagină: 

Cu mila. lui Dumnezei Sirafim, episcopii pravoslavnici 

Moramurăşului. 
5. Minologhion din Blaj, 1781. 

6. Octoih mic romănesc, manuscript. 

7. Pe un Octoih din Blaj, 1792: 

„Cuza am dată atasta carte cu 14 florinţi, şi ai dat 

jupănu Bieus Iacov, cu jupăniasa sa, găzdoe sa Eodaca, 

1 Dosoftei a fost episcop maramurăşean de pe la 17145 pănă pe 

la 1728; v. vol. XII, Lat. — Serafim l-a precedat pe la 1714; ibid.
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pentru sănătate şi ertare păcaţelor lor, şi fiiloră, Ştefan 
şi Nicoară, şi pentru cei morţii: Dumitru, Dote, Luca, 
Năstafă, Mihai, llica, Mărie şi pentru tot niamul . . .; 
şi 0 dati în sat, Apşe-de-jos, la bisereca; Martie 3, 1795. 

8. Penticostarion din Blaj, 1768. 
9. Zriodion, fără foaie de titlu. 
10. Pe clopot: 

Verbum Domini manet in eternum. 
11. Pe altul: 

pokS Boxere [anul Domnului] 1738. 
12. În clopotniţă, pe cel mare: 
Az Also Apsai o hitii egyhăz ântette ; 1850. [Biserica 

ortodoxă din Apşa-de-jos a turnat-o.] 

II. 

APŞA-DE-MIJLOC. 

A. Biserica-de-jos. 

1. Pe un Antologhiou (litlu rupt): 
Acasta, svintă carte o amu cumpărat, iei, Vulturu 

Marica, preutiiasa a lui popa Vasalie, la sfinta beserică, 
din susu şi la cea din josu, cîndu va trebui, Şi o dai 
la besereca dinu susu mai cu deadinsul, în Apşe-de- 
mMijlocu, pînutru sufietulu viiloru şi a morţiloru, şi o am 
cumpăratu cu 20 de florinţi ... Scris-am în Apşe-de- 
mijlocu, 1747, în luna, lui Octomvrie în 20 de zile. 

2. Pe un Apostol de Blaj, 1166: 
Dăm știre. . . . [rupt] din Apşe-de-mijlocu, cum că 

ieui, Huzăti Gheorghie, cu soţa me, acasta, carte anume 
Apostolu, dreptu 8 florinţi, pîntru sînătate mă Și a soţu- 
lui meii dinpreună, şi pintru iertare păcateloru nostre, 
Şi pintru a celoru răpausaţi odihnă, anume: Vasalie şi 
lleană, care saii răpăusat la anul 1773, iară lleană 
1714, luna lui Dechemvrie; Huzăi Ionaș, cu soță-sa, 
Anuță, şi Mihai Luca, cu soţă-sa, Marica, şi pintru 
a tuturora; şi ai datu-o la bisereca din josu, şi de-acolo 
nime să nu le pote lua, sai să zică că-i a lui: nice 

10. 

11, 

12. 

13+ 
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frate, nice nime; suptu afurisanie şi blăstămulu s[fintei] 

besereci; anul 1773, luna, lui Noemvrie 22 de zile. 

"3. Pe Biblia lui Bob, 1795: 

Acasta sfțăntă| carte, Humită Biblie, o ai cumpărat 

parohuşu satului Apși-de-mijlocu Vladu Mihailu, Vul- 

turu Mihailă, cu banii beserici, 23 de vonaşu, ca să nu 

zică, cineva cum că ie o amu cumpăratu-o suptu afu- 

risanie. 

„ Catavasierii, din Blaj, 1824. 

„ Ceasoslov de Tirgovişte, 7223 (1715). 

. Evanghelie de Blaj, 1165. 

„ Ziturghie de Tirgovişte, 1713. 

„ Liturghievii, din Sibiiii, 1798. 

„ Mineii (fără, foaie de titlu): 

Acasta sflin]tă carte numită Mineii, este a lui Hu- 

zăii Gheorghie şi cu soțu dumisale, Acsene, şi cu fiii 

dumilor sale, Marie şi Anna, pîntru sănătate dumilor sale 

şi a pruncilor dumilor sale, şi pîntru a celoru morţi ier- 

tare de păcate, anume Huzăii Vasilie şi Huzăii lleană, 

şi alţii prăslăviţi moş, strămoș, părinţi, fraţi, carile aş- 

taptă din mînă, dumilor sale să facă Dumnezău parte; 

şi s'a dat la beserica-din-josu, ca să nu o poată luoa 

nime din fraţi aii din prunci dumilor sale, supt blăstămu 

şi afurisanie sfinţilor părinţi; şi s'aiă scris de mine, prutu 

Mihail Vulturu, fiind pă aceie vreme parohuş în Apşe- 

de-mijlocu, în anu Domnului 1778, în luna lui Avgust în 

29 de zile. 

10. Minologhion de Blaj, 1781. 

141. Noul Testament de Bălgrad, 16%8. 

19. Pe ult exemplar: 

Să aibă Domnul Dumnezăi ştire de atasta carte, 

anume Testamentu, pre limba romineasca, de Apşe-de- 

mijlocu, la, besereca, că bătrină, la, hramul S(finjtului Ni- 

colae; cumpăratu Pop Palcul, cu soţul săii, Marica; să 

n'aiba alţi, numai cine darui, saii robul [lui] Djumnejzeiă 

Petre, Nastasie, Ivan, Mihai, loan, Călină, Ionaş, Dochie, 

şi cu fezorii săi, lonaș, Gheorghie, Ştefan, Năstafă. 

Pomeneşte, Doamne, şerbu lui Dumnezeii Nichita, Anica, 

O
 
O
a
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Gheorghie, Vasilie, Marica, Nichita, Marica, Acsene, 
Dochiţa, lonaşu, Marica. Dumnezăti să-i. pomenească, 
pină, a şeptele rod. Veleai 7237; anu Domnului 1729. 

13. Octoih de Blaj, 1792, 
14. Pe un Penticostarion de Blaj, 1768: 
Dăm înştiinţare tuturora boeriloru din Apşe-de-mij- 

locu, cum că iei, Huzăiă Gheorghe, amu cumpăratu 
cu soțu-me Axene atasta carte anume Penticostar, 
driept 10 florinţi, pentru sănătate mă şi a soțului 
mei, şi pîntru iertare păcateloru nost[re!,, şi pintru 
a celoru răpăusaţi odihnă, anume Vasilie și lleană, care 
Saii răpăusat, şi altoru morţi, a. tuturora răpăusaţi, şi 
ai dat în biserica-de-josu; de acolo nime să nu o poată 
lua, suptu afurisanie, sfinteloră biserici. Anul Domnului 
1790, luna lui Noemvrie 22 de zile. 

15. Pe un Sirastnir de Blaj, 1773: ' 
Dăm înştiinţare tuturora boeriloru, mai virtosu Şi 

învăţătoriloru dinti Apșe-de-mijlocu, cum că ieă, Marina 
Toderu, amu cumpăratu anume cu soța me Erină 
acastă carte, anume Strastnicu, dreptu 4 florinţi, pentru 
sinătatea me, şi a, soţului metă, și dinpreună şi pîntru 
iertare păcateloru nostre, Şi pîntru a, celoru răpăusaţi 
părinţi și fraţi noştri, şi a tuturoru celoru răpăusaţi de 
la Adam; şi amu datu-o la, beserica-din-susu ; şi de-acolo 
nime să nu o potă lua, sai să zică cineva, că ati cum- 
păraiu, nice frate, nice nime, suptu afurisenie şi blăs- 
tămu sfintei besereci. Anul Domnului 1773, luna lui 
Noemvrie 22 de zile. Şi s'a isprăvit acestu lucru prin 
osteniala, și indemniul părintelui popa Nicolae, cînd: aiă 

“îmblatu în Blaj, la Ardeal, şi după alte cărți, fiindu preotu 
întru acee vreme, de 4 anii preuţit, cu mîna episcopului 
Joan Brada€, în catedra Muncatului. 

16. Pe ur; antimis slavon: 

PSKOA/EHCTREHAXKE .H WERAIEN POCNOAHNOAn OTutavb Îl nyau- 
acâth AMlanSuaoan Oauaciin enickenoat POcEHCRHAn RkRApiEAn 
ANCCTOACKHAM pOCEHCKHMA H CoRĂTHHROA IPCKHAVE, Hă HEAt 
B%ECTEEHHSI n CTSR ATEI BO ERE CUeHHOA RHCTRORATH Ao- 

18. 

19, 

20.
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umS; poxs 17—, mua... Aa [cu punerea minilor şi 

sfinţirea Domnului părintelui Mihail Manuil Olşavschi, 

episcop rusesc, vicariii apostolic asupra, Ruşilor şi sfetnic 

împărătesc, pentru ca să, se slujească de către duhovnic 

pe dinsul sfinta liturghie; anul 17—, luna —, în — zile. 

Manuil Olszawski (Olșavschi) era episcop pe la 1730 (v. vol. 

XII, p. uv). 
Se află la foarte multe biserici. 

17. Pe alt antimis, cu litere latine: 

Sa. santitu de pre santitulu Parinte loann' Alexi an- 

teiulu Episcopu alu Diecesei Gerlei, sub domnirea În- 

naltiatului Imperatu Franciscu losifu I., în anulu 1858. 

Mich. Serban invent. Augustu Grube ces. reg. lithografia 

de Curte in Vienna. 
" Aceiaşi observaţie ca la n! precedent. 

18. Pe un clopot în turn: 

Voz mea în auribus tuis, Domine; 1120. 

19. Pe uşorul uşii, de-a stinga : 

1814, Noemvrie prima. 
20. Pe o tablă de lemn, de-asupra uşii: 

Sati înoit prin zugrăvire s[fănta] beserică cu chieltuiala 

multora, prinu necruţata osteniala a lui Nemilş Pop 

Gheorghie, cantor şi curator, anu 1892, şi s'a sfinţit 

prin preuţ: d. Petru Anderco, vic[areş) al Marlamu- 

răşului], D. Vasile Volosan, protopop al Sig[hetului), 

Teodor Rednic protfopop] al Cosăullui], Griglorie] Mihali, 

par[ohul] Apși-de-jos, Mihail Ţiple, şi par[ohul] satului 

Apşi-de-mijlocu, Vultur, fiind de faţă d. Vasile Man, 

jurat-mare al Sighetului. 

B. Biserica-din-sus. 

1. Pe un Antologhion de Rimnic, 1766: 

Dăm înştiinţare tuturor boerilor, şi mai virtos din 

Apşe-de-mijlocu, cum că eii, Marina Todoru, am cumpă- 

ratu, cu soța me, anume Erina, acasta carte, anume 

Mineiă, drept 34 de florinţi, pintru sînatate mă şi a so- 

şului mei, şi pîntru ertare păcateloru noastre, şi: pîntru
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a celoru răpăusaţi părinți şi fraţii noştri, şi a tuturoru 
celoru răpăusaţi, dela Adam, şi l-amu datu la beserica 
din susu, şi de-acolo nime să nu o potă lua, saii să 
zică că ati cumpăratu, nice frate, nice nime, suptu afu- 
risenie şi blăstămul s[fintei] beserici. Anul Domnului 
1773, luna, lui Noemvrie 25 de zile. Scris-am popa Mi- 
hailu, parohu din Apşe-de-mijlocu, la Marina Toderu, în 
casă; spre nevoinţia acestui lucru amu fostu ostenitori 
şi îndemnetori iei... popa Nicolae, cănd amu îmblat la 
Blaj, în Ardeli, după alte cărți, l-am aflat acest Mineii 
in oraş în Turda, la popa, Eremie, şi mi l-am cumpăratu 
dreptu 34 de florinţi. Anu Domnului 1773, Noemvwrie 25 
zile, fiind iei preut de 4 ani in acee vreme, preuţit cu 
măna episcopului loan Bradat, în catedra Muncaciului, 
1769, în luna lui Aprilie 26 de zile, la, Sfăntul Vasilie. 

2. Pe un Apostol din Blaj, 1766: 
Apşe-de-mijlocu, cum că atasta carte, anume 

Apostolu, dreptu opt florinţi, pentru sinatate me, cua 
soţului mei denpreună, şi iertare păcateloru noastre, 
şi pentru a celoru răpăusaţi odihnă, anume Vasilie și 
lleană, carii sau prăslăvit: Vasilie, la anu 1773, iară 
lleană la 1774, luna lui Dechemvre în 21 de zile, Şihăt 
lonaş, cu soțu săiă, Anuță, şi Mihai Luca, cu soţa sa 
Marica, și pentru a tuturor celor răpăusaţi, şi o dati 
in beserica din susu, şi de-acolo nime să nu o polaltă lua. 
sau să zică că-i a lui supt.... nici frate, nici nime..., 
suptu afurisenie şi blăstămu sfintelor biserici. Anu Dom- 
nului 1773, luna lui Noemvrie 22 zile. 

3. Catavasieriii de Blaj, 1762.. 
4. Pe o Evanghelie din Blaj, 1765: 

lată ieă Marina Toderu am cumpăratu cruce pre 
s|făntul] pristolu, dreptu 25 de zloți, amu cumpărat şi 
sfeșnicu dreptu 12 zloți, şi le-amu cumpăratu iei, Marina 
Toderu, şi haine in biserică-din-susu, felonu, năracliță, 
pocroveţele și patrafiru cu carele slujeşte preutul s|fănta] 
liturghie; şi amu cumpăratu dreptu 67 de florinţi, pîntru 
sinătate me şi pîntru sufletul morţiloru; şaii fostu pre 

26. 

27.
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acee vreme preutu popa Nicolae dinu Apşe-de-mijlocu, 

și ustenitori într'aesta lucru. 
5. Liturghii de Sibiii, 1798. 
6. Pe un Octoih de Blaj, 1766: 

În ştiinţă să fie tuturor, cum că atasta carte, anume 

Octaiu, l-ai cumpăratu Ivantuc Vasoc a Grigei, drept 

9 florini, şi o ai dat la, besereca ce din susv, fiind pe 

acee vreme la acee beserica, parohuş Vlad popa Ni- 

coară. Ani Domnului 1783, în luna lui Avgust în 4 zile. 
7. Pe un Penticostarion de Blaj, 1768: 

Dămu înştiinţare tuturoru boeriloru din Apşe-de-mij- 

locu, cum că ieă, Huzăii Gheorghie, amu cumpăratu 

cu soțe me Axene atasta carte, anume Pentecostari, 

drept 10 fiorinţi, pentru sinătate, şi a soţului meu d'in- 

preună, şi pentru iertare păcateloru nostre, şi pintru 

a celoru răpăusați odihnă, anume: Vasilie şi lliana, şi 

pentru a tuturor celoru răpăusaţi odihnă, şi-o dai la 

beserica-din-susu, de acolo nime să n'o poată lua, sati 

să, zică cineva că-i a lui, sati c'aii cumpăratu : nice frate, 

nice nime, suptu afurisenie s(fintei] bisereci. Anul Dom- 

nului 1773, luna lui Noemvrie 22 de zile. 

8. Polustav de Blaj, 1793. 

9. Pe un Stvastnic (fără titlu): 

Dămu ştire tuturoru învăţătoriloru sfintei beserici, 

preuţi şi diiaconi, să pomeniţi pe acăsta boeri cu ju- 

păniasa, dumisale, anume Șimanu Macovei, şi soțu du- 

misale Marica, că bine ai făcut cai cumpăratu acasta 

carte, că-i foarte de mare folosu în svănta beserica; deci 

să ştiţi domnia voastră caii cumpăratu-o dreptu 5 flo- 

rinţi, pîntru sinătate dumilor sale, şi pintru sufietu 

morţiloru; şi Dumnezău să li-o priimască. Deci şi dumia- 

voastră, învățătorii, preuţii şi diiaconi, pe cari va custa, 

Dumnezăti, să roagă dumilor voastre să nu uitaţi, ce să-i 

pomeniţi pîntru aastă puţină pomană Caii făcutu du- 

miialui dinu sărăcia dumilor sale. 
10. 7riodion de Blaj, 1771. 
11. Pe un clopot: 

peRS poxia [anul Domnului] 1713.
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12. Pe altul, tot așa, 
13. Pe uşorul ușii impărăteşti: 
hornelius Romanowsky, pictor; 1840. 

II. 

BACICOIEL. 

1. Pe un Anlologhion de Rimnic, 1766 : 

Acastă cilnjstită carte o au cumpărat robu lui Dum- 
nezeti Loghinu, cu soțe sa Măricuţa, popa Costan Sima 
şi cu soaţa sa Palaghie, şi o amu cumpăraiu ami[nJdoi, 
popa Costan Sima, şi Virva[raj] Loghinu, Şamu datu 35 
de florinți, ca se fie de pomană părinţiloru noştri, Ştefan, 
lana, Dumitru, robu lui Dumnezăti Sima, Marica, şi 
Odochie, Vasilie, Găvrilă, Pricopu. lar vii: lonu, Du- 
mitru, Măricuţa, Tiana, Evdochie, Găvrilă, 'Todosie, 
aceste a popei, iară lui Loghinu. Şi-a, cumpăratu în anu 
1780, şi dată în beserică în ierașu de sus, în satu în Bă- 
cicoiel-Mică, unde este hramu Cuvioasei Paraschivei, 
și, de sa strica, să aibă a o tocmi, cine or fi di[n) să- 
mMi[njţa nostră; şi saă cumpăra[t] în zilele Împara- 
tului losifu şi episcopu Anâreij Bace[n]schi, în Scaunul 
in Uguvaru. Popa Costanu Sima, parohuş. 

2. Pe un Apostol din Buzăi, 7212 (1704: 

În numele Tatălui şi-a Fiului şa Sfîntului Duh, amin. 
Botișu Ionu şi cu soţa, mă, Marica, şi cu alu mei frate, 
Gheorghe, cu a lui soță Marie, Şi cu Sima Petre şi cu 
a lui soță, Marie, dinu ieraşul-de-susu, dinu Săcel, amu 
cumpărat atastă carte, anume Praciisi !, şi amu dat în 
heserica noastră, unde ieste hramul Propodomnei Pa- 
raschiva, ca să fie pomană în cerțiii) pîntru suflete, anume: 
Mihai, Ileana, Alecsa, Tecula, Vasilie, Toderu, Nicora, 
Simion, Vasilie, Nechita, Marie, Parasuca, Ionu, Danu, 
Porhira, Gavurila..., şam datu pre diînsa .... 14 flo- 

' Praxiu, Faptele Apostolilor. 

32. 

33, 

34.
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rinţi, părinţiloru şi fraţiloru, dat-am acasta carte pentru 

sufletele aceste; ce să se scrie ceneva ori să roge pe 

dînsa, să fie bljaJgloslo]vitu în veci, eară cine va. vre 

a o fura, sai a o vinde, unul ca acelila să fie anatemă, 

trecleet şi procleet de 318 de oteți, cari at fostu în Ne- 

cheia, în veci; aminu. Pons sfoe [=anul Domnului) 1722, 

luna. Maiti 27 de zile ; şi atu[njce aiă fost preuţii: popa Toder, 

popa Vasile Gogotă, popa Lup Gogotă, popa Lup Radu; 

Împăratu Caroluş, Vlădicu Vizantie, dela, Mo[njcat, pro- 

topop Timohiu dinu Moiseiti, şupanu Pogan Işufan, ju- 

ratu boeru Vasilie din Săcelu. 

3. Pe un Ceasvslov din Rădăuţi, 725% (1746): 

în numele Tatălui şi a Fiului şi-a Sfintului Duh, amin. 

Să se ştie că atastă sfintă carte, anume Polostavu, o a 

cumpărat robul lui Dumnezău Filip a lui lonaşco, să fie 

de pomană tuturo|ria, şi... .„ morţiloru, şi să-i pome- 

nească Dumnezăii ... Să se ştie şi atasta, că aii dat 

pre dînsa 7 florinţi, şi preoţi cari vor, să pomenească 

pe nume, ce sintu ice. Vii.... [a]nume: Temocu, Fi- 

lipu, Vasilie, Dominti, Ion, Totosie, Părasca, Mărie, 

Sohie, Gahie, Virvară, Marie..., Luca, Alexie, lonaşco, 

Iacov, Nicoară ..., Marie, Ştefan, Simion, Părasca, loan. 

Amin. Sai datu-o unde ieste hramul prepotomnei Pa- 

raschivei, în ieraşul-de-susu, în Băşcoelu, și cine) ar 

vră să o sftjrămute dela aasta biserică, să fie afurisit de 

318 de oteţi; 1749. Scris-am ei, Dragota Petre, ot Ferşu- 

Bane?, la Şufalub. 
4. Catavasierii din Blaj, 1762. 

"5. Pe o Boanghelie de Bucureşti, 1142: 

Să, se ştie că acasta sfăntă Evanghelie o a cumpăratu 

Radu Toaderu, fiindu lăcuitoriă în varmeghia Maranu- 

răşului, cu fezoru săii Petre, în eraşul-de-susu, în satu 

în Băcicoiel, şa datu-o sfintei peserici, unde este hramul 

prepodomna Paraschiva, de pomană loru şi părin- 

țiloru, că să-i pomenescu aceste nume; vii: Toader. 

1 Gheorghe Ghenadie Bizanţie (Bizânczy) ; v. vol. XII, p. Liv. 

2 Felsă-Bânya; Baia-de-sus.
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Petre, Anişor, Marie, Nestor, Acsenie; morţi: Mihaiu, 
Nasta, Ana, Gahie, ereă Ștefanu, Ionu, Ohima, Mă- 
riuța, şi care preut va fi, să abaa pomeni aceste 
nume, şi, după sfirşitu acestui omu, să n'aibă a zice 
fecor nici fată, că, este a lui, făr[ă] numai a sfi[njti be- 
serici, și să aibă fetorii a purta grije de ea, rămasă 
de părinţii loru; nici care va fi la besereca, să zică, că, 
e.a lui. Iar[ă] ci[ne] s'ar aha a o vinde au streină dela 
besereca atasta, să fie afurisit de 318 de părinţi sfinţi 
dela, soborul dela Nichiea ; şi sat cumpăratu căndu umbla, 
valeatu 7251, iar dela H[ristojs 1743, în luna lui Noemvrie 
14 de zile, şati cumpăratu dela Dumitru dieacul, şi amu 
scrisu ei, Anghelu diiacu, şai dat pre atasta Evan- 
ghelie 18 florinţi. 

6. Pe un Fohologhion din laşi, 1749: 

În numele Tatălui şa Fiului şa Duhului Svint, şi a 
Maicei Preciste; amin. Dinu daru, mila lui Dumnezăti 
s[fănjtu, [eJată ei, Ba[n]are Ştefan, şi cu gazda dumisale, 
I'rosina, şi cu fata loru, Ilena, eată această, carte, anume 
Trebunicu (?), o dai la s(fănjta beserică în Vișeu-de-josu, 
unde este hramul Bunei Vestiri,. printru sufletele pă- 
rinţiloru, anume: popa Patra şi gazda sa, anume Marica, 
dintr'a lor mina ca...., şi cine sar săsi, ati popă, au 
diiaconu. ati diiacu, a ci|rsnicu, ai mireanu, ati din 
familie, cine ati datu atastă, s|fănjta carte anume Tre- 
bunicu, şi cine o va lua, sati o va vinude de u(njde-i puse, 
să fie afurisitu de 318 părinţi sfinţi, anatimă, maranata.; 

» amin. Leatu 1770, lan[uarie) 1 zi. | 
î. Lituvghieriii manuscris slavon, fără, titlul. 
8. Ali Zilurghieriii slavon, tipărit (ipseşte titlul). 
9. Octoih din Rimnie, 7258. 
10. Pe un Pentirostarion din Rimnic, 7251 : 

Să se ştie ca acasta s(făntă] carte anume Penticostariu 
o ai cumpăratu Teşe Hilip, fiindu lăcuitorită [în] eraşu- 
de-susu, anume în sat în Băcicoiel[u)-Mic, şi o amu datu 
în s|fănjta, beserica, unde este hramul propadobna, Pa- 
raschivii, să fie de pomană mie şi părinţilor miei. 

37, 

38,
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11. Pe un Sirastnic fără titlu: | 

În numele Tatălui şa Fiului şi a Duhului Sfint, amin. 

Să se ştie că acastă sfintă carte anume Strastnicu 0 

ai cumpăratu şerbul lui Dumnezăă Radu Petre, şi cu 

părintele dumisale Radu Toaderu, şi, fiindu ei lacuitori 

în varmighe Maramureșului, în eraşu-de-susu. anume în 

satu în Băcicoiel- Mic, şi ai datu sfiinjtei besereci, unde 

este hram prepodomnei Paraschivei, să fie de pomană 

lui, părinţii lui, că să se pomenească aceste nume ce-s 

scrise aice pre răndu. Vii sînt aceste nume ce-s scrise 

aice: Petre, Ion, Stefan, Marie, Nistor, Acsene. lar de 

cei morţi: Toader, Mihai, Naste, Ana, Ion, Gahie, ar- . 

hidiacon Ștefan, Ivan, Măriuţa...., şi să-i pomenească, 

Domnul Dumnezău pre toţi, şi pre cei ştiuţi, şi pre cei 

neştiuţi, întru Înpărăţie Ceriului, totudeauna, acum şi pu- 

rurea, şi în veci vecilor; amin. ară preuţi, cari vor 

sluji pre aceste sfinte cărţi, să aibă a pomeni aceste 

nume. Şi, după sfirşitul acestui om, să n'aibă a zice fe- 

tori sati fata că este a loru, fără numai a sfintei bese- 

rică, şi să aibă fezori a purta grije de acesie, dacă să 

vor strica, să le tocmască aceste cărţi, adecă Strastnicul 

acesta, şi Triodul, carele tot de o mină Saii cumpărat, 

de şerbi lui Dumnezeii cei buni și milostivi. lară şi preuţi, 

cari vor fi la beserică, să nu zică că este a. loru, fără numai 

a sfintei hesereci. Iară cine sar afla a o vinde, adecă a o 

streină dela besereca acesta, să fie afurisit de 318 de părinţi 

sfinţi dela, soborul dela, Nichie. Și saiă scris cînd ai îmblatu 

văletul dela Hjristo]s 1749. Scris-am ei păcătosul,—să erte | 

Dumnezăii pre toţi păcătoşi, și pre mine greşitul; amin. 

21. Triod, tără titlu. 

13. Antimis rusesc din 1700. 

14. Pe o icoană: 

1810. Acastă sfintă icoană pă pristolu aiă plătitu Sima 

Costan, parocuşu satului din Băcicoiel, şi amu zugrăvit 

ei Plohod Ion din Dragomirești. 

15, Pe un pomelnic: 

4747, Aprilu 13. Acestu pomelnicu l-ai cumpăratu
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Sima Mărie, cu bărbatul săi, şi-a, fostu Înperetasa Maria 
Teresia, şi epliscoljpu ai fostu Benedictu, întru aceia 
vreme, şi vicariu Andreii Bacinschi ; jurat Sopînţanu 
(Szaplonczay) Vasalie, şi pătru popu popa Lupu din loodu, 
Şi preutu ai fost popa Vasilie, popa Simionu şi popa Lupu. 

16. În archiva, parochiei : 
Cartea, biserici Băşcoiului-Mie începută supt Împă- 

ratul Franţise a doilea, şi în zilele episcopului nostru 
Andrei Bacinschi, şi fiindu vicarăş în varmedea nostră, 
pop Vasile din Tarna, iară în sat fiind preot Sima, 
Costan, şi parohușul satului luga Cozma din Sălişte, — 
care ai şi început a scrie într'insa. | 
Insemnarea titorilor. Întîe titor: Zah din Oanciceşti; 

acesta aii testăluit pămintul supt biserică. Al doile 
titor: Gogotani, pintru că ei ati fostu maistări la zidire 
biserici, ajutoraţi fiindu şi de săteni ; aceşti aii cumpărat 
şi Ocitelna ce rominească, potir, discos, stă, linguriţă; 
daru nu de argintu, nici de aur, ce de cositoriti. Gogotă 
Dumitru a zugrăvit fruntariu întieşdată. Gogotă Simion 
ati cumpărat Liturghie ce mică, Soaţa lui, lerină Stihariu. 
Habotă, Vasilie at cumpărat haine şi făclii. Radu Toader 
ai cumpăratu în biserică Evanghelie, Triodul.. . 

Sima, Costan, acesta ai fost preot, Şi ati fost parohuş 
în Băşcoel 33 de ani. Şi, în anul 1785, au zugrăvit alta- 
riul şi besereca bărbaţiloru, luîndu afară fruntariul... 

Botis Vasilie, cu soaţa lui, Marie, aiă zugrăvit tinda 
beserecei, unde stau muerile, cu a sa teltuială, ne aju- 
torindu-l nime.., 

În ştiinţă să fie, Costan Sima, fiindu lăcuitoriă în Bă- 
cicoel, în varmeghe Maramurășului, în eraşu-de-sus — 
născut în zilele Marie-Terezie Înpărătesei, după dinsa 
Iosip Împărat; aă fost eftişig în tot feliul, în marhă, în 
bucate, în Maramurăș. Griîul cu 20 de potori mierţa, 
ovăsul 8 potori, mălaiu cu 1 hosoşu, boii cu 8, mai bune 
vaci cu 43, oi cu 3 mărieși, ginsca cu 2 pătaci, rața 3 
potori, găina 4 potori. | 

lară după losipu, Lepoldu, şi pînă ati trăit aceste, 

42,
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44, 

14 BĂCICOIEL, BERBEȘTI 

aă 'blat bani de argintu, şi era eftișig în tot feliul. 

lară după aceşte a biruitu Franț, şu a şi eşit bani de 

hîrtie, și a eşit scumpelte] în tot feliu, în marhă, în 

bucate, în oi, în boi. Boii cu 4 suie, de mijlocu, vaca cu 

o sută, 120; pareche de oi 30 de zloți, gisca cu 2 zloți, 

găina 1 zlot. Hainele: suman, toareci, în zilele Împă- 

ratului losipu ai fost, sumanu cu ... zloți, oarece cu 

3 mărieşi, clopu cel bunu cu 2 mărieși, curele de în- 

cinsu cu zlot. Băutura: horinca cu 7 potoriţie, vinu 

cu 4 potoriţie, miedul cu 2 potoriţie. Bărbinţia de 

miere cu 12 florinţi, bărbinţia de brinză cu 2 zloți, cana 

cu 2 pătaci. Iar, în zilele Împăratulluli Franţi, de cîin]du 

a, prinjs a să bate cu Frincu, şi-a scos nemiși la bă- 

taie, de sai bătut, dară s'aii făcut scumpete care nai 

fostu de cindu-i lume, in Maramurăş. 

IV, 

BERBEŞTI. 

1. Pe un Antologhion din București, 1761 : 

în numele Tatălui şi a Fiului şi-a Sfjăjntului Dlulh. 

Atastă sflănltă carte comparat jupinasa, Docati Odochie, 

cu soaţu-i săi Codra Petru, şi cu fecorul seii Codra 

Ştefan, și cocana Pelaghea, dret sufletul moşilor Și a pe- 

rinţilor sei. + Doca și Odochia, Ștefan, Nastasia, Filip, 

Ionaş, Teodoru, Calina, Maricuţa, Teodoru şi loan, Va- 

salica, Anuţa; 1789. 

2. Pe un Apostol de Blaj, 1802: 

În anul dela Naştere lui Hristos] 1802 cinstiți boeri 

nemnisți] din Berbeşti, numiti Coare Grigor a lui Dior- 

die, aii dat 5 zloți ai doile, Moi$ Gabor așişdere 5 zloți 

ati dat. lar Rednic Todoru un zlot aii dat, oidins(?) Rădnic 

lon 2 groşu. Aceşti dară hoeri, anume Codre Grigoru, 

Moiş Gaboru, Rădnic Todor, Rădnic Ion, co toţi scriși] 

depreuna, după putere lor, pe banu drepţi, ati cumpărat 

carte atasta, Apostol numită . . .„ pentru 10 zlaţi şi 2
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groşu, aii cumpăratu-o precum am scris maj sus, în 
anulu 1802 ...., pentru ca se le fie pomana vetnica 
întru în cea lume, Înperaţie Cerului, şi bucurie. . . pre- 
cum și cu toț[i] sfinţi, întru casta lume viiaţă curată 
şi lungă. Legatură, făcută de mine, preutul Vasilie Oniş, 
amin, ca cine o va înstreina fără, întorcere să fie ania- 
tema, adecă din beserica atasta. Datoi (?) în beserica 
Berbeştilor, în numele Tatălui şi-a Fiiului şi-a Sfintului 
Dlu)h, acum şi purlur)i şi în veci, amini. Seris-am eu, 
Vasile Oniş, parohuşul din Berbești. 

3. Pe Biblia lui Bob, 1795: 
Cu ajutori lui D[umnejzeă intr'atasta sflănltă Biblie 

numită ai dat Coman lon a lui Bogdan, şi cu soța, sa, 
Acsenie din Moisăi, doi zloți, pentru ca, să le fie pomană 
vecnica în cee lume, Înpărăţie Ceriului, într'acasta vec- 
Nică, lungă. Anul dela naştere lui H|risto|s 1802, luna 
lui Iulie, zuoa a 3. ” 

4. Pe un Culavasiarii, de Blaj, 1824: 

Sa donat baserici. romine de Szigeth de cătră Escell. 
Sa, Aepliscojpulu Vancea. 

5. Carte de învăături creștineșii așezată de Escell. Sa loanu 
Bobu, în Blaj, 1805. 

6. Ciasoslov din Rimnic, 7253. 
1. Pe o Cazanie de supt Constantin Nicolae Mavrocordat (se 

află la diac): , 
Coman loanaș şi-a parinţiloru, şi-a moşilor lor, şi ati 

numit la sfțănlta beserică în Călineşti, în eraşu Cosoului, 
în varmega Maramureşului, la beserica câ bătrină, în 
mijlocul satului, în zilele înneţatei Creese Marie-Terezii ; 
şi fiind episcop în Mocat Manuil, şi vicarieşu Maramo- 
rișului A[njdrei Bacensco, şi jurat Rednic Nicora. Iară 
cine o va lua din sfțăjnta beserica se fie globit, şi afu- 
risit de slfinjții părinţi 318 dela, Nichei, că aceste omini 
nai rămas nimă dintr'înşi, ce aceasta se le fie pomană 
in vecli], amin. Seris-am ei, popa Filip, anu D[o]m[nului) 
1750, mlesijța Iulia 9. Iară prețul cărţiei doozeci de flo- 
rinţi: într'atita, e-a luat. 

45, 

46. 

47.
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Pe altă pagină: 

Carte ai Coman Hafie, dată în Călinești, la s[făjnta 

beserică, pîntru pomană, în eraşul Cosoului. 

Mai jos: 

S[finţii Tale, Maică a lui H[risto]s şi-a noastră folo- 

sitoare şi îngerilor Înpărătasa, eşti, este închinată atasta 

s[făjntă carte, a Slfinlţii [Tale] şarbe, Coman Hafie, pintru 

păcatele sale şi-a soţului său. Coman Jonaş. 

8. Evanghelie de Blaj, 14166. i 

9. Pe un FEovhologhion manuscris, din 1693 (se află la cantor): 

Molitavnicu, în care să cuprinde toată, treaba bisericii, 

care să cade preoţiloru. Dată întii dela, Sfinţi Apostoli, 

după aceia, dela, sfinţi părinţi la toate trebile. 

În mijlocul cărţii se află anul în două locuri: 1693, 

10. Pe un Ziturghieriă din laşi, 7267 : 

în numele Tatălui, şi-a Fiiului şi-a Sfă[njtului Duhu; 

aminu: acasta sfintă şi dumnezească, carte o ai cum- 

părat jupînu Codra lonaşu,: pentru sinătate şi ertare 

păcatelor dumeasali, şi a soţii dumisale loană, şi nurorii 

dumisale Odochii, Ilieşu, Grogor, lion, lioan, Paladia, 

leri[nja şi-a tot rodulu domisale, şi pîntru sufletu tu- 

[turo]ra morţiloru; întăe, robul lui, loan, şi soţie a sa 

Erină, Ghiorgiie, Hafie, Mihaiu cu soţie a sa, Grigorie, 

Dumitru, Mărica, Caline, Neană şi Toader, şi ai dat-o 

în sfțănjta besfejrecă în Berbeşti, unde este hramulu 

Naştere Presflijntei Născătore de Dumnezeii şi purure 

Fecorei Mariei, şi a tuturora, s[fin]ților; amin. Și cine 

saru 'afla să se-o prăpădască din beserică, afurisit, ana- 

tema; şi aii datu pe iasa (sic?) 10 forinți; 1765, în 

luna lui Octome (sic?). 

41. Pe un Octoih de Rimnic, 1750: 

În numele Tatălui şi-a Fiiului şi Duhlului Sfănti]. Carte 

anume Ohtoih, aii dat 12 florilnjţi jupănesa Odotie, Şte- 

fan, Năstafa, Mărica, 3 Măriuţe. Şi o dat în besarica la 

Bărjbejști, să, i le fie pomana; lonaş, Anisie, lacovu. 

Apoi: 

“- Atasta sflănjtă carte, anume Octoihu, ai cumpă- 

ratu dumianuli] Codre Gheorghe, şi cu a sa jupineasă,,
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Titiiana, dreptu doazeci de vinași tlorinți, şi o ată pus în hesearica în Berbeşti, unde iaste hramul Nașteri Prea- cisti, ca, să le fie pomană .n veaci, viilor și morţiloru. lară cine o ar tura sati o ar iînstreina dela besearica, sau o ar vinde de aici, să fie afurisil ca Arie. Anul Domnului 1765. 
12. Pe alt Octoin, manuscris (se află la, cantor): 
Acum am scris acest Octoih, spre folosul pruncilor celor rumînești; Şi, pentru că nu sinţ cărţi destule ru- mineşti, spre treaba şcolelor, m'am ostenit de l-am scris cu toată năvirneala, ei, nevrednicul robul lui Diujmne- zeii, Teodor Uibarai. lară, de cumva cineva, va, afla ceva pahiba într'o acest Octaiii, cu ertare să indrepte cu dluJhul blindeţeloru. Am scris la anul 1820: atonce am fost dieac şi dascal in orașul Sighetilii, în luna, lui De- chevrie. 
După rinduiala Simbetelor şi-a Duminecelor, se afiă niște în- semnări de medicină, şi descrierea, mai multor leacuri, în limbile romănească și ungurească. N 
Apoi : opt glasuri pe note, şi, la capăt, o colindă: Trei crai dela Răsărit, cu steaua ati călătorit, etc. 
13. Pe un Penticostarion din Blaj, 1768; pe scoarța cărţii : Annul Domini 1774. lată setei Berbeşteni ai cumpă- rat ple] sama s|fintei] beserici o carte, anume Sfetniţa, cu 13 florinţi, care carte aru fii foastă datoare jupine- sele să o plătască. Dară, Şi bărbaţii ai ajutorit: Codre Ivan 3 mărieşii), Şiman Oaochie 3 mărieşți], Codre Ma- ruța un mărieș, preutasa, lui popa Chifor un mărieş, şi flajta 3 potorii, Codre Ionaş un pătac, Rus Părasca. doi potori, preutasa Todoră doi potori, Codre Pătru un mărieş. | 

14. Strasinie de“Blaj, 1713. 
Pe legătura cărții: 
Ani dela, H[ristojs 1815, dela Adam 7328 (== 7223), mălaiu cu 7 zloți, griu cu 9 zloți. În anul 1876 (sic?) o fost mălaiu cu 1 zlot de argint şi 10 griţari, şi griu cu 2 zloți de argțijnt şi 40 dle) griţari, ovăsu cu 1 zlot de argint. 

12965. Vol. XVII. 

>
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__Pe altă pagină: 

în numele Tatălui şi a Fiiului şi a Sflă)ntulluji Duh, 

amin. Carta atasta, carte anume Strasnic, cu ajutorul 

lui D[umnejzeă aiă cumpăra Rehnic Toder, ai luat drept 

7 Horinţii], pentru fericita, viiaţa şi ertare păcatelor lor; 

şi o ai datu la besereca, sa în Berbeşti, unde e hranuul 

la, Naştere Născătorei de D[umnelzeii, ca să, fie întru 

pomenire tuturor celor mutaţi dintru atastă viiaţă în 

că nesfărşita vecnica: adurmitu preui Pătru, Rehnic 

Ivon, Ștefan, $andor, Lorinţ, Marie, Paladie, şi ce- 

loralalţi să fie pomană veznică; şi cine o depărta 

atasta carte, anume Straşnic, dela, biserică, acela să fie 

anatema, anatemisat. Scris-am ei, Vasilie Hainca, fiind 

parohuşu satului Berbeşti, în anul dela H|ristols 1797. 

45. Pe un Triodion de Bucureşti, 7255 (1747): 

lată cu ajutoriul lui D[ujmnezei şi cu a toţi boeri cari 

se afla în scris[oalre atasta, dăndu har lui D[ujmnezeu 

că le-aii ajutatu de o ai cumpăratu acasta carte, anume 

Triodu ..., şi o ati pusu în besereca în Berbeştă, cătră 

nramulu --'presvi[njtei + Nașterei Născătoarei de D[um- 

nezeii, întru pomenire şi folosul sufletelor părinţiloru a 

toți cari sint vii şi morţi, Dumnezeii se-i erte pre toţi; 

amin. Întții ai dat popa Vasoca 3 mărieşți], lanoşa. 3 

mărieș|i], Viteu Ivan 2 potori, Olariu Vasalie un patacu, 

Olariu Miclăuşu un pătacu, Minăilă luonaş un mărieş, 

Coare Ion un mărieş, Popa Vasoca un mărieş, Moiş Pă- 

traşu un pătacu, Mănăila; Grigora un mărieş, Mănăila 

Ivan 12 potori, Berce Toaderu un mărieş, Potacu Docă 

2 potori, Steţu Petre un pătacu, Mărie Rusca 2 potori, 

popu Ştefanu un mărieș, Sanhiru Vasalie un pătacu, 

Codre Mihaiti 2 mărieş, Codre Gorghie un mărieş, Moişu 

lonaş 2 potori, Şandoru Palcu un mărieş, Sandoru Gri- 

goru 2 potori, Văsiiu Rusului un pătacu, Codre Grigoru 

un mărieş, Codre Ghiorghi un mărieş, Codre Ivan 2 

mărieşți], Crişanu Tămașu un pătacu, Ivu lonu un pă- 

tacu, Ivu Ileana un pătacu, Batin. Vasocu 2 pătaci, Tite 

2 potori, Popu Ivanu un patacu, Popu lonaşu 2: pătaci,
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apoi incă Saii aflat Micle Vasalie, nepotu a lui a Micle Grigorie, şi elu pintru unu serindariu ce Sau datu pintru sufiet|ul] moșu-săi, şi a dat roqul lui; a ajutat şi elu cu patru flori[n]ţi în carte atasta, — se fie în ştire luj D[ujmnezeiă; încă, şi feori al lui Manaila, Alecsa, văzindu pre alţi boeri ajutorindu, i-ai indurat Şi pre ei Dumne- zei, și-aiă dat din toata cheltueala. 4 florinţi intr'altu serin- dariti a tătine-seă, se fie în Ştire lui D[ujmnezeă; amin. 14. Antimis rusese din 1700. 
15. Pe păretele altarului de piatră ; de-a, dreapta: 59, Codra, Mihai; [innapoi :] Sambora, Czemko; [înnainte, cuvinte ruseşti, nedescifrabile, şterse de tot). 

16. Pe păretele din dosul altarului: 60. Slavă, cinste, mulţămita Şi înnchinătune unuea înn Troiţa, proslăvitului D[ujmn[e)zei, Tatălui și Fiiului şi Duhului Sflăntu, ce ai ajutat după înnceputu, de amu şi sfiruşit zugrăvitul aceştiea, sfli)ntei beseareci, în zilele preaosflijnţitului episcopu Bradoviciiu loann şi vicaroş Maramorăşului Anndrei Iatchinn, ca să le fie vieaţa bună dila H[risto!s și înntru mulţli] an[i] să stăpăneascu înn - domniea. lor, să potă ci birui pre vrăjmaşi săi tot- deuna. Dila Nașterea, luj H[ristojs, 1769, luna lui Avgust 26 de zile. | 17. Mai jos, de-asupra icoanei Sfintului Alexe : 61. Precuviosulu părintele nostru Alexia omulu lui D[um- nejzei. D[oJamne Lis[use] H|ristoa]se, earta pre cei ce iu- bescu numele tău sflăntu, Şi pre celu ce ai zugrăvitu chipulu mucenlicului)..., fi ajutore lui, și cu toţ|i] sf|ijnţi care aii... vitu în sflă)nta, besearecă acasta. 
18. La proscomidie : 

62. Intru acasta vrema era priut a satului Toder Codran, și cu soaţa sa, Nastasie, şi cel ce aii zugrăvitu înn dar frontar şi oltariu; care preot va sluji la sfjăjntul jer- tovnicu inntru H[ristojs, vă rugăm ca se pomeniţ|i] care s'au scri[s] aice în st[ăjntul jertovnicu: Alexii, Jelena. 19. De-a lungul iconostasului : N „63, Dlijnu mila. lui: D[ujmnezeiă şi dinu darulu D[ujhulu Sf[ăjntu s'aii milostivitu de sau îndemnatu spre lucru
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bunu hotnoșu Ştefanu Potacu şi nemiş, birou Gheorghie 

Avremescu, şi cu toţu boeri înpreună a satului, precum 

am făcult] contratuşu cu zugrău Alexa, şi amu înbrăcatu 

sfțăjnta, beserecă spre lauda, lui D[ujmnlejzeă, şi ca să 

le fie pomană loru şi erutara de păcatele a morţiloru în 

veci de veci, ameanu; 1769, Avgust 26. 

20. Pe icoana lui Hristos: 

Ad[ajsta s[fănltă icoană au cumpăratu Codre Mihai 

şi soaţa sa Ivona, şi Gheorghie, Erină; 1760, luna, la- 

nuarie 6 zile. 
21. Pe alta, cu inscripţie rusească : 

Ac[ajstăsfiănjta.icona.au cumpărat Moeşlon
şisoţa, Rrină. 

22. Pe alta: 

Aceste sflinjte icoanile 13 ai cumpărat titor a bese- 

vicii Gheştucu Eremie şi cu soaţa sa, Cozmuţanu Acsena, 

ca să le fie pintru sinătate şi ertare păcatele loru în 

veci de veci; amin. 

23. Pe a Sf. Nicolae: 

Pop Marica ai cumparal. 

24. Pe icoana, lui Hristos, de-a dreapta uşii împărăteşti : 

Acasta icoană au cumpăratu-o din Bărsana; 1759, 

m[ijslițja Septevrie. 

25. Pe a Maicii Domnului, din stinga: 

Acasta icoană ai cumpărat... se hie de sinătate şi 

ertare de păcatele sale; 1759, Noevrie 28 de zile. 

26. Pe a Sf. Mihail: , 

Acasta sfinjta icoană ai cumpărat Nemişu Gheorghie 

din Călineşște, şi aii dat.... 

27. Pe a Sf. loan Botezătorul, în podul bisericii : 

Acasta s[fintă] icoană aii făcut-o cu teltuiala sa Cold)ra. 

Tvănuţuc şi cu soţa sa, Călină, să fie pomană] lor în 

veci; anul dila, H|ristols 1812. | 

28. Pe alta, tot în pod: 

Am cumpărat icoana Moldovan Grigorie; hie pomană 

lui în veci. 
29. Pe alia, tot acolo: | 

Ac[ajsta icoană ati :cumpăratu Poiacu Ştefanu, şi soaţa 

lui, Măriuţa.
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30. Pe ușa, împărătească, jos : | 
Ac[a]sta sffin|tei dverile ai cu mpărat Codre Gheorghie, 

Şi cu soța, lui, Tetiena, hie pintru sinătate. și ertare de 
păcatele sale; :1759, luna lui Avgust 19 zile. 

31. De-asupra uşii de-a dreapia : 
Aclajsta porta D[ojmnului: dripţii între într'inşi. 
32. Pe cea din mijloc: 
Uşa asta încueta va, fi, şi nu sa [dejsc[h]ide, și ni- 

mene nu va trece printr'insa. 
33. De-a stinga: 
Pă uși, porţi Edemului, între, Şi pă uşi lui eşi. 
34. Pe o cruce de lemn: * 
Ac[ajsta s[făntă| cruce aii cumpăraţ Manoila, Nicoră, şi 

soța lui Marica, și maica lui, Mariuţa,; 1758, Dechemvrie 28. 
35. Pe un sfeşnic de lemn: ! 
Acest, sfeşnic ... Paşcul. 
36. De-asupra uşii de întrare: 
Sam. Andreas fecit eclesia. Anno Domini 1758. 
3î. Pe un clopot în turn: 
Petrus Literatus. Anno Domini 1757, 
38. Pe altul: Ă 
Acesta sflăjntu clopotu ati cumpăratu zugrau Alexa 

şi soța sa, Elena. 
39. Pe cel mare: 

„Petru Lirtatusin; 1757, 
Tot acolo, săpat mărunţel: 
Ajutat-aii Goje Mihai dinn Fereşti cu 10 zloți, pomană 

să-i fie. Acesta colopotu s[făn]tu l-ati făcutu satulu Ber- - 
heşti pe vremea lui pupa, Toaderu Codre. 

40. Pe un potir de lemn, inscripţie rusească : 
WHEId KCHCEET (7) KBOLh MOI HORAPE SAR ETARE 34 RHHBAHRAEAA- 

14 H 8ă MHETH, Ro ocrakarnie root [== Singele miei, al Noului 
Așezămint, vărsat pentru mulţi, întru iertarea păcatelor) 

41. Pe o luminare de ceară, foarte groasă, săpat: 
O am tăcutu aia lumină preutu Ananie în anul 1794, 

Dechemvrie 27. . 
42. Pe alta: 

Aiasta lumină o ai făcutu Cora Grigor, în anul 1795, 
Yăurar 416 zile. 

e 
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75, 

76, 
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78. 
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43. Pe un manuscript: 

Păstoritasca teologhie, care cuprinde in sine propove- 

duire cuviritului celui djumnejzăesc. adeverinţa. d|umne)- 

zăeștilor t[aijne, într'acesta rănd aşezată şi alcătuită 

prin usteneala şi sărgueala t. d. Toma Haina, in che- 

sariu-împărăteasca fundaţie a episcopii Muncatului, pe 

parte ruminească profesor a teologhii în Ungvar. 

De propoveduire cuvintului celui d|umne]zăesc, de taine 

de obşti, de taine deosibi, acuma intie oară intr'acesta 

rind scoasă pentru folosul neamului rumineasc, la anul 

Domnului 1785. — 

Sati scris de loan Stanca, în seminariumul Ungva- 

rului alumnuş, şi intial 3-lea an teolog. — 
a 

V. 

EBÎRSANA. 

A. Biserica de piatră. 

4. Antologhion din lași, 7263. 

2. Pe un Apostol din laşi, 7204: 

în numele Tatălui şi-a Fiului şi-a Duhului Svintu, 

amin. Acasta sfintă carte Apostolu, sai dat în oar- 

meghea Maramurăşului, în eraşul Cosoului, în satu in 

Bărsana, unde este hramul acelui dintru sfinți părin- 

tele nostru arhiepiscopul Nicolae dela, Mira Lichiei, fă- 

cătoriul de minuni, şi nime să nu o fure, sai să o vîndă 

din besereca, şi nime să nu o ducă, nice pă la, casele 

sale să nu o porte; şi cine a zminti ce am scris, slă] 

fie judecat [de] Domnul Nostru Is[us) H[risto]s la ziua ju- 

deţului, ca un prădatori de peserecă. Anii del|a] Adam 

7268, iară, della] H[risto]s 1760. | 

3. Pe un alt Apostol din Blaj, 1802: 

Bine-i omul cu soţie, Ca să-mi fie pomenire 

Apostol cu 'sanghelie, Într'a vieţiei zile, 

Al miei, dar, adevărat După moarte bucurie, 

Că treizăci de zloți am dat, — Sufletului spăsănie.
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Fie Domnul lăudat, 
Că mie mi ai ajutat, - 
De dorul mieă mi-am plinit, 
Voinţia mi-am săvîrşit. 

Nu din gură lăudăroasă 
Și inimă nesăţioasă, 
Ce din drag sufletul miei, 
Cum place lui Dumnezei. 

Caii zis Domnul lui David, 
Acela-i mie destoinic, 
Care-ş face slujba plină 
ȘI cu inimă sănină. 

4&. Biblia lui Bob, Blaj, 1795. 
5. Catuvasieriii fără titlu. 

Primască-și Domnul danie 
Ca şi bani văduvei, 
Cu glasul Evangheliei 
Fie pomenire «i. 

Apostolul să nu tacă, 
Ce el tot să glăsuiască, 
Mărire lui Dumnezăi, 
Dela tot sufletul miei. 

Amin, amin, amin, 

Și două, cupe de vin, 
Carele scrietoriului să cuvin. 

6. Pe alt Catavasieriă din Blaj, 1762: 31. 
Întru numele lui Is|us] Hiristojs acestu Catavasieriti 

iastei a cinstitului părinte popa Dumitre din Bărsana, 
ce ține parohie în Năneşti. Anul Domnului 1786, Ia- 
nuarie 28 de zile. 

7. Cazanie rusească, manuscrisă. - 
8. Evanghelie din Blaj, 1817. 
9. Pfhologhion din Sibiiă, 1849. 
10. Pe un Ziturghieriă, fără, titlu: 
„Sa Sflijntului Duh; amin. Eată atasta sfintă 

92, 

carte, anume Leturghier, o at cumpărat Lupulu lui x Anișure din Năneşti, şi cu soțe sa, Frosină, pilnjtru pă- 
catele sale şi-a părinţiloru s ăi, să le fie pomenire în 
veci; şi cine va măradui a săminţii dintr'inuşi, să fie 
slobozi a o da la care besereca va maj trebui. Iară, 
alţii streini, de voru îndjrăjzni a lua fară de ştire, a o 
fura din beserică, să, fie afurisitu de sfinţi părinţi, dela 
sfintele sabora, să fie trecleţi, procleţi şi anatemă. Iară, 
cindu o amu cumpăratu, ai fostu cursulu aniloru dela 
H|risto]s 1767. 

Pe altă pagină: 
93. 

Acasta s[făntă| carte, anume Liturghie mare de laşi, 
0 ati cumpăratu şerbul lui Dumnezeă anume Cosooan 
Chrira (?) şi Anisoare din Năneşti, [și cu soața dumisale] 
Frosină, drept 12 florinţi, 

3 

pintru fericita viaţa amin-
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aorura fecoriloru lui Nemișu Grigoru . . ., şi pîntru er- 

tare păcateloru sale, moşiloru . . ., lacovu şi Mărie și 

Grigorie şi Năstafa. 
11. Pe un Octoih din Blaj, 1760; 

Acasta să să ştie, de cind ai început a sluji popa Di- 

mitrie în Bîrsana, a popora, în zilele pră-inălțatului 

Înpărat Iosip, şi Ecselenţii Sale Andrei Becenschi, vica- 

riș Gheorghie Chinsegi ', protopop Teodor Rednic; 1785. 

Acasta. carte, pe nume Octoihu, este a cinstitului pă- 

rinte popa Dimitrie din Bărsana, cumparată deptu 

drepții banii Sfinţii Sale: 8 zloți nemţeşti. Deci oricine 

o va, fura, se fie afurisitu de cele 7 soboară ; la anul 1774. 

Pe pagina din urmă: 

Acasta să să ştie, ca, în anul 1800, în 28 de zilea lui 

Agustu, sati clătit pămintul, şi iară, 1812, în 15 alui 

Făurar, sai clătit în multe zile, şi iară, în luna lui Mari, 

în 12 zile, sai clătit. Iară fegorul popa Dumitru încă 

sai cununat în anul 1812, în luna lui Făurar în 15 

zile, şi-aii fost. de 22 de ani. lară Batin Ştefan cu Nemiș 

Călină sat cununat în anul Domnului 1817, şi-a fost 

Călină de 20 de ani, în luna lulie în 12 zile. 

42, Pe un Orologhion adect Ceasoslovu, fără, titlu : 

Acasta carte anume Porostavul rumînescu a lui Borca 

Tader din Brebu, ati luati cu5 florinţi; . . . de nor fi, 

car[tea] se fie pa sama beserecei, şi cine o va fura, să 

fie blăstămatu. 
13. Orologhion din Blaj, 1766, 

14. Pe un Penticostarion din Bucureşti, 7251 : 

Din îndemnul Duhului şi umvrirea Sfantei Troiţe amu 

cumparatu acasltă] sițăntă| carte anume Sfendaniţe, cu 

Răhnicu Ghiorghie . . . sale' Tohtora, pintru . .. du- 

milor sale, şi-a mărădicului carii vor rămine dintre 

„. milor sale, şi pîntru păcatele moşilor şi părinţiloru 

dumilor sale; se fie pomană în veci; şam dat la, be- 

serica în Bărsana, la hramul lui Sfintu Nicolae, ca Ni- 

mene să naivă putere a o depărta dela, besereca acasta, 

1 Pentru Kâszeghy, v. vol. XII, p. rw.
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suptu mare certa a sfinţilor părinţi trei sute şi optspre- 
zece din Nichea. Anul 1766, mesliţa) Ian[uar) 3 zile. 

15. Penticosturion de Blaj, 1780. 
16. Psaltire de Blaj, 1808. 
17. Pe un Sirastuic, fără titlu: . În numele Tatălui şi-alu Fiului şi-alu Sfintului Duhu, 

aminu. Acasta sfintă carte, anume Strastnicu, o ai cum- 
păratu jupineasa Hodoru Marica, rămasa lui Hodoru 
Nicoara, răposatului întru Domnulu, dreptu 13 florinţi, 
pentru ertare păcatelor ei şi văcinica odihna, şi-o ată 
lăsatu la sfinta besereca în Bărsana, unde este hramulu 
sfintului arhirăiă Nicolae, ca să-i fie pomană în vecii 
cei netrecuţi. Cine o varu lua fără de dreptul, sai o 
aru fura, să fie anatemisatu de toate sfintele soboară ale 
sfinţiloru părinţi Beserecei Răsăritului. 

Pe pagina ultimă: | 
Popa Stoica Iacoviciă tipograful ot București, osteni- 

toriu scrisorei numelui omului celui ce aă cumpăratu 
carte acasita, iaste cucerniculu între preoţi: preot popa 
Ionaș, parohuşul satului Birsanii, din neamu birsănescu ; 
in a 17-a, luni lui Martie, anii dela Mintuirea Lumii 1778. 

18. Pe un 7rivdion din Rimnic, 1735: 
„. . [şters] deptu 19 florinţi, şi-o ati datu pomană 

în sflănjta beserică, pintru sufletu săi Şi pintru a toată 
rudeine lui. Cine o va ... Şi o va vinde ... ., să fieana- 
fitimă, proclet, treclet de 318 qe oteţi, și Domnulu ...; 
1733, meslița| lanvarie în 14 de zile. 

Mai jos: 

În numele Tatălui şi-a Fiului şi-a Duhului Svintu; 
amin. Acasta svintă carte, anume Triod Postilea, o 
amu cumpăratu ei, Hodor popa Grigorie, şi cu Hodor 
Mărica, pentru păcatele nostre, şi am datu ei, popa 
Grigorie, 12 florinţi, iară Hodor Mărica 10 florinți, şi o 
amu [dat] in Bărsana, unde-i hramul lui S[fintul] Nicolae, 
pentru păcatele părinţiloru noştri, Văsii, şi fratele miei, 
Pavel Nicoară, şi maica mă, Anuţe, şi soața me, Marie; 
Marie, Ion, Ştefan. Hahie, Todosie iprotai; Hodor Marii, 
Hodor Toader, Vasoc, şi părinţii ei; Pricop . . .. Părasca, 

98. 

99. 

100. 

101.



102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

26 BÎRSANA * BISERICA DE PIATRĂ 

Irină, Toader, Ilieş, aceste tot. Dlumnejzăii să-i pome- 

nască. Iară cine să va afla să o vinza aii să o fure. 

acela, să fie treclet ca luda şi ca Arie, de 318 de oteţi. 

Anul Domnului 1746. 
“149, Priudion, de Blaj, 1804. 

20. Pe frontispiciul bisericii, cu litere latine: 

Lui Domnedieu lauda, şi mărire în veci vecilor. 

21. Pe o icoană: 

Ad[ajstă svin[tă iconă ati cumpărat Olariu Stromeţchi, 

şi cu soţa sa, Nastasia, pintru ertare pacatele sale; 1751. 

22. Pe alta: 

Acasta sfintă icoană este a lui Ion Hodor Toader, zu- 

gravu, sei fie pomană; 1808. 

B. Biserica din Joseni. 

1. Pe o Evanghelie de Sibiiă, 4806: 

Zis-au Domnul oarecind Și din mamă Todosie, 

a PR A lui Birsan familie, 

PD aaa Să-i aduc un dar frumos, 

Ca (rupt) Și să-l primeşti bucuros. 

Și dă bani la săraci Ce-i pre nume 'vanghelie, 

Cei ce-s de sărăcie arşi, Primit darul mei să fie. 

Că-ţi vei dobindi comoară Aşişderea scrietoriul, 

Carea furi nu o fură. Preot Birsan, popa lonaş, 

Ce-i la înpotrivire foarte gingaş. — 

Și iei fica ta, Virvară, 

M'am socotitu-mă asară, Am scris şi am aşezat 

Ce-s din tată Toderași, Cum Duduh [Duhul] mai luminat, 

A] tău slugă şi ostaşi, În anul cel de mintuire, 

O mie opt sute şi al optule, 

În luna lui Dechemvrie, 

| În şasesprezece zile. 

2. Pe un Liturghierii de laşi, 1267 : 

Acasta carte, anume Liturghie, o amu cumpăratu pă- 

rintele popa lonaş Balţanu, din Bărsana, parohuşul sa- 

tului, cu călugării sflintei] minăstiri a Bărsanii, dăndu-le 

loru alta Liturghie rusască mare, in anul Domnului 

1786, în 25 a lui lulie.



BÎRSANA : JOSENI 27 

Pe altă pagină: 
În numele Tatălui şi-a Fiului şi-a Duhului Sfint; amin. Acastă sfăntă] carte Evanghelie sai dat în oarmeghea Maramurășului, în sat în Bărsana, unde este hramul lui Sfinti Nicolae, şi nime să nuo fure, sai să o dee, sati să o vindă, fără numai eă, popa Nechita . . . Iară altul nime, nice mărădicu mei, sup[t] afurisanie; şi cine aru zminti ce amu scris, să, fie judecat de Domnul Nostru Isus] H[ristojs ca un prădător de beserica, la zua ju- deţului. Anii dela Adam 7268, iară dela, H[ristojs 1760. 

3. Pe un Octoih, fără titlu: 
Carte sai dat pe sama beserecei din .. . Tanasie pentru prohodul a lui Ştese Tanasie, care l-ai . . . cin- stitul părintele preot, popa Dumitrul . . . l-aă petrecut pomană . . .; carele tocmala au fostu [cinbstitul părintele 

preot Costan, părintele preotul popa lon din Văleni şi 
cu preotul popa. Opriş Petru . . 

4. Strastnie de Blaj, 1804. 
5. Pe părele, la strana dreaptă: 
Anul Domnului 1806, ai zugrăvit acasta s(fintă] bese- 

rică . . . taieat pentru fereastă. 

VI. 

BISERICA-ALBĂ, 

1. Apostol din Blaj, 1766. 
2. Pe un Ceasoslo» dinu Tirgovişte, 7223 (1715): 
+ + 1769, indictu 2, crugul soarelui 25, manna anului 

3, crugul luni 19, temilie lunei 2, slova păshăliei: Naştire 
lui H[ristojs Joi, mă(njeare de carne săptămana $ zile 4, 
Triodul să incepe Fevruaru 8, lăsatul de carne Fevruar 
22; Blagoviştenie Miercuri săptămana, 4. în postu leguita, făcu April... Sfintele Paşti Aprilu 19, Ghiorghie Joi in 
săptămîna luminată, postul Apostolilor săptămini 2, zua 
lor, Luni. (Să află păscălia de pe mai mulţi ani.) 

Mai jos: 

1838 esztendăben cantora let N-ș. Cziple Mihâly €s 
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ezen kânyv ază szorgalmaiosăga altal igazitatot, mivel 

N-ş biro 6s curator is volt 1840. 

3. Catavasieriii de Rădăuţi, 7252 (1144). 

4. Evanghelie de Blaj, 4776. 

5. Pe un Minologion din Blaj, 1781: 

Nfemelș Cziple Mihăly n[eme]ş biro, cantor €s curator 

eyorsasâga aisal igazitatot 30 juliusba 1840. 

6. Pe un Octoih de Blaj, 1783: 

No. 4. Ex libris ecclesiae gc. fejeregyhăziensis nioviter 

reparatus hic, opera et aere comunitatis, sub praesidio 

Ioannis Batin, parocho, die 19-a Juni 1844. Si vis amari, 

ama. . 
(Apoi, ca la Jinologhion.) 

7. Penticostariii fără titlu. 
8. Stvastnie de Blaj, 1773. 

9. Priodioni rupt, fără, titlu. 

10. Icoanele vechi, din biserica de lemn, slujesc de pod în turn, 

de-asupra clopotelor. 

41. Înnaintea bisericii pe o cruce de fier, cu litere latine, data 

de 1898. 

VI. 
BORŞA. 

A. Biserica-din-jos (de lemn). 

1. Apostol din 1683. 

2. Apostol de Blaj, 1878. , 

3. Pe un Apostol. manuscris: | 

. [rupt] acaAcBneken Bean, Kopeă Panoeautui Vewprriee co- 

ReAT|HH th MOACAIH U NpoutaA,; Ri AETo 3PYA, WT PA. XBA AXHA, 

CH HenHekb MHC AMA HOERpiA IS ANA, HA CTro EVTAICTA H ANAd 

Massa, amnus. [al ţerii Moldovei, al Craiului Râkoczy 

Gheorghe sfetnic mic şi altele; anul 7164, dela Naşterea 

lui Hristos 1654, această scrisoare sa scris în luna lui 

Noemvrie 16 zile, după sfintul Evanghelist şi apostol 

Matei, amin]. 
Pe altă foaie: 

De atasta, scrii şi dai de ştire, Domn, poere, de ra- 

nudul [rindul] aceştei cărți. Acasta ca[rjte aiă . . . adecă
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Sail gitrianit (2) Deci o'idasta să o derega, ci n'a bani 
so platesca. Meşterul ati vr[ultu să o duca, popa Pinte 
nu 00 datu, ce oou platu; au data 2 florinţi, şi oo spus 
în beserecă. 

Alta : 

1WT MIUVAAAREKOR 3EMAH, WP "pai, CVuAkcRin, REMAT pa. XeT. 

3păs, MuA re. 8 AH [din ţara Moldovei, din cetatea Su- 
cevei, la. anul dela Naşterea lui Hristos 7169 (1661), luna 
lui Ghenar 2 zile). 

4. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, 1745: 

Scris-am ei Lupu Iausco, în ani Domnului 1748, meţa 
August în 9 zile. 

5. Catavasiariii de Blaj, 1793. 
6. Evanghelie de Bucureşti, 1742. 
7. Pe o Evanghelie manuscrisă, romănească : 
În numele Tatălui şi a Fiului şi Sfintului Dlujhu. 

Acastă, sflănjtă carte, anume Evanghelie, a cumpăratu 
Albu Toder cu soţul dumisale Parasca, să fie pomana 
pentru tot rodul dumisale, şi pentru ispăsenie sufletului 
său, și nevoit de a dat 12 florinţi, să fie pomană in 
veci netrecuţi, amin; şi o ai pus în besereca &a vechea 
în sat în Borşe, unde este hramul lui arhistralti]ghia, 
Mihail, pentru ruga lor; Dum[nejzeă Dom[nul) să-i spă- 
sască, Hi|ristols; amin. VIt. 1696. 

La capăt: Vleat 1704, 
8. Pe un Ffihologhion fără, titlu: 

Să să ştie că atasta Trevununicu ai fost anume a 
lui Steţco popa Petre, pe ai săi banu gata cumparata; 
ai dat pă dansulu 8 florinţi vonaşu, ai săi bani gata. 
lară după, ce ati răpăusat Steţuco popa Petre, dară 
preutasa dumisale, anume Palaghie lui Steţuco popa Ne- 
chita din Borşe, dară dumneei, ca o destonca, şi cu fe- 
cori dumisale, anume Steţuco Ion şi Steţuco Gheorghie, 
deci ei aii dat atasta Trevunicu pomana în sfinta be- 
sereca, că noa în Borşe, unde este hramulu sf[injţiloru 
îngeri Mihail şi Gavril, şi o ati dat în mina cumnatului 
dumisale, preutului. Mihai popa Istratie, Şi ai cumpăratu 
şi o faţu de masă pe prestol, şi lei dat să le fie pint[r]u 
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sufletele lori şi a părinţiloru, şi a toată familie dumnilor 

sale. Iară cine aru îndrizni să o fure, aiă să o şi [sjchimbe, 

aii preutu, ati diiacu, salii] cineva din familie dumilolr) 

[sale], unulu ca acela să fie suputu blăstămulu legei, şi 

să fie dreclet,. proculetu, anafiitema, mara[najta, ncertat 

de Dumnezeii, şi afurisit de 318 de oteţi ce ai făcut sa- 

porul în Nichiea, şi să fie piriş aruhanghelu Mihail Și 

Gavrilu la înfricoșatul lui H[ristols judeţ; anul 1771. 

meseţa Iulie în 13 zile. 

9. Pe un JMinologhion de Blaj, 1101: 

să se ştie [că] acasta sfțănjtă carte, anume Mineiă, 

precum l-au cumpărat în varmeghe Maramoreșului, în 

eraşul-de-sus, în sat în Borşe, anume Bota Vasilie, cu 

soaţa sa, cu Dotie, şi cu fecori lor, pre anume Lupu și 

Marie, Grigorie, Marie . . .; pe acastă sfjănjtă carte 3 şi 

2 de florinţi vonaş, şi o ai dat în sflăjnta besereca ce 

veche, unde este hramul sflijnţiloru îngeri, arhanghelu 

Mihail şi Gavriilu, se le fie pomana -. . . părinţiloru şi 

a tot neamul lor. Iară cine saru găsi, ori preutu ori 

diiacu, ori cîrznicu, orice vre om, să o ee din sfă]nta 

hesereca, unul ca acela să fie supt blăstămul sf|ijaţiloru 

îngeri, a carora este hramul silijntei pesereci, unde saii 

dat, şi de 3 sute şi 18 sfinţi părinți, cari ati făcut sobo- 

rul în Nichie; şi sai cumpăratu atasta sflă]ntă carte în 

zilele parohuşa popa Istratie, cu alu săi îndemn, ca să-i 

fie şi lui pomană; şi am scris acasta, scrisoare eii, Mihali] 

pop[a] Gheorghie, parohuşul Borşii-de-sus, în anul 1794. 

Ianuarie în 9 zile. 
10. Octoih din Bucureşti, 1746. 

11. Octoih de Buda, 1846. 

49. Pe un Octoih slavon, manuscript, fără, titlu: 

Scris-am eti, Ștefan diiac er [3emac] awAaaRbeRei ST Ao- 

NACTHBE XWAOpPRECHIN, Bh ANR . . . ST CRGAAHE MHPA,. . . Kh 

aer „sem [din ţara Moldovei din mănăstirea Homorului, 

în ziua ... dela Zidirea Lumii în anul 7242: 1734]. 

Pe altă foaie: 

H cm Bparom cRoHa Tau Aaaa H ch NSApSA Ere 

Raan si ch uaAH cROHA Aa ni Herarie, n DSACAHILA Eh IPEWR
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wr cene Îlwpurk. He cer XBâ CREWp Apțarraa Wnynala], aa 
SZAET HM nana)... n peănTearn ; pas 6xin Tuaniu Toaep 
H NOApSia ro TaTiana, n KTO ca nekveum EA3ATH HAN npo- 
AdTH WT Chă CTA4 UpRRH NCN HAH AHHAR cia KHHPA, Ad BSAcr 
HENpOLUEH WT7 PA EA H NpACThIa EPA AMTpEH wr Tu Wilh Hăk- 
Rh Huken, n Aa RSArr Npokakr u TPHKAET, Anageata, Aapas 
HA, n... KE AkT 1139, a ga 1631, MUA MAH 3 At, 4 Rw- 
HHABEM WP iona ASaurrp or Mociu, Aa ca auas. [Şi cu fra- 
tele lui Timiș Damian Şi cu soția lui Calea, Și cu fiii lui 
Dan şi Statie, și s'a dat la biserica din satul Borşea, unde este hram soborul arhanghelului Mihail, să-i fie spre pomană, lui şi părinţilor lui, robii lui Dumnezeu 
Timiş Toader şi soția lui Titiana, şi cine ar indrăzni 
a lua saii a înstrăina această carte dela sfinta, biserică, 
papă saii diacon, să fie blestemat de Domnul Dum- 
nezeu și de Precista maica sa, şi de cei 318 părinţi de 
la Nicheia, şi să fie anatema, maranafta, . . . anul 
7139, iar dela Hristos 1631. luna. luj Maiă în 7 zile, şi 
am cumpărat-o dela popa Dumitru dela Moiseiii, să se ştie.] 

13. Pe un Penticostavion, fără titlu: 
Acasta sfintă și dumnezească carte, ce s|ă] chiama Pentecostar, o am compărat et, popa Radul, dela, juplă]nu 

Cinaire dascalul, bogasierillorii] din Bucureşti, în bani gata 
tI. 5, deînpreun[ă] şi cu alte cărţi, anume: un Ohtoi ru- 
menescu, Ostmoglasnicu cu opşte, în bani gata 337 tocma, 
o Psaltire rum[ăjnescă de cele mari, în bani gata îl. 2 iocma, o Liturghie rum[ă)nească veiche, care mi-eaii da- ruitu văru miei, popa Radu, că-i dela, Min[ăjstire dintr'un 
lemnu, 1769; şi amu eă popa Radu; la care mina care ai scris va putrezi, iar hartie că slabă va rămăne. 

14. Pe ali Penticostarion, slavon-romănesc, Buzău, 7272: 
H3ROAEHHE Că H CORHpUIEHHEH CRETAPO AXâ, au. [Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fului şi cu săvîrşirea Sfintului 

Duh; amin]. Cumpăratai acasta svinta carte, anume 
Penticostaru, o aiă cumpărat: Rusu Ioanu, dreptu 8 filo- rinți, şi o ati pusu în hesereca câ vete în Borşe, unde este hramulu arhanghelulu Gavriil și Mihailu; ca să-i 
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hie pomana părinţiloru dumisale. Eară cine o va fura 

din besereca, sati preut, şi să o vilnjza, saiă diiacu- saii 

mir[ejan, unulu ca. acela să hie aturisitu, trecletu şi 

procletu, maranata, de trei sute şi 18 de oteţi, şi să nu 

să al[elagă nemică de unul ca acela. An[i) D[ojmnului, 

1712, meseţa. Noe[m]vrie 30 de zile. 

17. Pe un alt treilea Penterostarion din Blaj, 1808: 

Să se ştie că atasta sf[ă]ntă carte, anume Penticostari, 

aă luotu-o pomană. anume Hai Grigorie diiac, înpreună 

cu soaţa lui, Timiş Iparae, şi aii datu pentru dinsa 32 

de zlodi, înpreună cu unu pruncu alu săi, lonu, şi 

prunca, Marie, şi una, lonă, şi ai datu-o în besereca ce 

de după rii, unde iaste hramul sflilnţiloru îngeri şi 

[Mihaila și Găvrilă, să le fie pomana pintru sufletu loru, 

şi-a părinţiloru, şi-a prunciloru loru, şi-a totu neamulu 

loru, în veci, şi cine aă indrizni să o fure, sai să o 

schimbe, saă preutu sa diiacu, unulu ca acela să fie 

afurisitu şi blăstămatu de tri sute sfinţi părinţi, ce ai 

făcutu soboru în Nichie, şi de sflijnţi îngeri Mihailu şi 

Gavriilu, şi de Maica Precurată, la înfricoșatulu judilţ] 

a lui Hiristo]s Dujmnezeii; anul 1837, în luna lui Aprile 

în zua dinutie. 

20. Sinastuic, fără titlu. 

2]. Pe un Zriodion din Bucureşti, 7255, l74:: 

PH3RoAenie OTUA H Eh NCCNAIMEHHIEM CHHĂ H CRROPULENIEM CE'TPO 

Axă, cumparat-am acasta svîntă carte, anume Triod 

postnic, Timiş Grigorie, şi cu soaja sa, Părasca, pintru 

sufletul săi şi părinţiloru săi, să-i fie pomană în veci, 

şi o aii dat în biserica ca veache în Borşa, unde este 

hramulu soborul soţiloru îngeri. lară cine saru afla să 

o ture sai să o ee din beserecă, fără de bijaJg[obllo]veniea 

preuţiloru, unul ca acela să hie treclet, proclet, anatema 

maranafta şi afurisit de 318 deot[elţi ne Be Huxea [= cari au 

fost la Nicheiaj, şi svlă]ntul arhanghel Mihail şi Gavril să-i 

fie piriș la înfricatul lui H[risto]s judeţu, şi rugăm cinstiţi 

părinţi preuţi, să facă ruge pintru noi nevrednici, şi pintru 

părinţi noştri, anume: Buzură, Dumitru, Vasile, socru-
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săi Mihai, Chitor Şi llana, să le hie pomană în veci; Valat 7255, dela H|risto]s 1747, msţa lunie în 28. IIne pen Heknra 07 flaco Bepwa. [am scris eă popa Nechita din Borşa-de-jos.] 
22. Triod slavon, “manuscript, fără, titlu. 
Pe scoarță. : 

Întru tot cinstit şi de Dumnezeii <u bunu dar dăruitu părintele popa. Toader întir'la a face bine . .. 
Pe o foaie: 

Gia KHura pekoaaa TPHWA, NCCRHK RSNHA pat Bun Sn&nn KPA h Ch NOApS%HE cre apus n EA, FacHane, Gwuauike, îl ugou, AcovatuTpauke, rapneur, Asnsa, Bachar, Haana n wTii ere Ilpuken n cm ApSu ere apuc, IISprye Hope (2) 
Ei nauixe H R'BCEA BOA HR... HOASKHILIE &h UphKO CTApă 97 Maco Bopue, HAEXKE ECT XpAM CRBOp apyarpaa N uyanaa n TaRpuaa, Ad BBAET HM NAMET En REKH, n K're, is nekScur R3ETH HAH DpOAATH WT cia €Ta4 UpkRH... AIA CH KNHFA, Aa BEBAEP 
HENpOIET wP FA Ra H NpuUCTuUE ero MTpE Hi Ti HA Eh Hnken, H AA BXAET Npokarr, TpHIKAET, AHASEMA, MABANASA E cHu RER H Eh BAAcTIiM B aer 7190, po Ein 1680, ma Actakpin e. [Această carte anume Triod postnic a cumpărat-o robul lui Dumnezei Apbăni(?) Cria(?) şi cu soţia sa, Marie şi fiii Vasilie, lonaşco, Miron, Dumitraşco, Andrieș, Lupul, Vasilie, Ileana şi tatăl ei Pricop şi cu soţia lui, Maria, Giurgea şi . . . lonaşco şi tot neamul lor şi. ..l-aă dat la biserica, cea, veche din Borşa-de-jos, unde este hram soborul arhanghelilor Mihail Şi Gavril, ca să, li fie lor po- mană în veci, iar cine, etc. -- ca la no. 12; la anul 7190, anul Domnului 1680, luna lui Dechemvrie în 9.] 23. Pe Cazania lui Varlaam : 
Acasta carute o'i cunperat popa Lupul vai (?) cu soaja sa, Nastacă, dăreputu sufletul să, 
Mai jos: i 
H3ECaenie OTua H nccnkusnie ecua n CRBRPRUIENIE CTAre Aga. Acasta carte, anume Ucitelnă, o" cumpăratu Mihai popa, Lupul și cu jupineasa sa Nastahie, fegorul Dumitru, lon ..., Lupu, Marie, şi pentru pacatele loru şi-a (plărinţiloru săi, Ştefan, Ionu,- Simion, Toader, llana, şi o ati datu 
129%65. Vol, XVII. 
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în bisereca cela] bătrină, unde este hramulu saborul 

Arhanghel Mihail şi Gavril. lară cine o va fura sai o 

va, vinde, fie preut, hie diiacu, hie mirean, acela hie 

afurisit, treclet.şi proclet, anatema, maranafta, de cei 

318 olte]ţi tai făcut sobor în Nechei, acee toți să, hie 

„păriș înfricatul a lui Hiristojs judeţu, pens exin [== anul 

Domnului] 1720. Velat 7225 (1717); şi am datu 12 florinţi 

bani, nu alta. 
Și mai jos: 

Să se ştie că acasta carte 0 ati legat Mihai Neţu Ne- 

tituchi, şi cu soaţa, sa, Grad Ileana, şi prunci loru, Sava, 

Marie, Nuţu, Dumitru, Docă şi lonă, să d8 la sflănjta 

heserecă de pomana în vec, lor şi părinţiloru loru, şi 

ai platit pentru ce aii legat-o 5, adecă cinci zloți, şi ai 

Jegat-o în anul 1836. 
24. Pe un antimis romănesc din 1700: 

Acestu d[ujmn[e]zeescu jertvennic pre carele se săvir- 

şeşte d[ujmn[e]zeiasca jeartfă de singe şi sflinţita slujbă, 

Sai bl[aje[olsllo]vit şi s'aă sfli)nţitu cu măna, preasili)n- 

ţitului Mitropolitu chiru Anthimu; leat 7200 (1692). 

25. Alt antimis, slavon din 1718. 

26. Şi al treilea antimis, rusesc, din 1723. 

21. Pe crucile de pe altar, de-a dreapta: 

Acasta sfintă cruce ai cumpăratu Gradulu Ștefanu, 

cu soaţa sa, ca se le fie pomană în veci de veci, 1771, 

luna, August 25. 
28. De-a stinga: 

Acasta sfță]ntă cruce, ai cumpăratu Vasilie a Popii; 

1712, August. 
29. Pe o icoană: 

Acasta sfțăntă icoană ai cumpăratu Maţan Grigorie 

şi cu soaţa sa, cu Odochie, ca se le fie pomană a toală 

rudenia în veci, amin; 1771. 

30. Pe alta: 

Țaara Lembiisca, şi în cetate Săleninacta sfi[n]tul mare 

m[ult[e)nic Ghiorghie minune ai făcu[t], că pă balaurul 

au bătutu. 
Mai jos: 

Aflas]ta icoană aă cumpăratu Gradu Demitro, şi cu
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soața sa, Gafia, se le fie pomană în veci de veci; 4709..., 
luna lui Iunie 25 de zile. 

3l. Pe a treia: 

Aclas]ta sfță)ntă [ijcoană au cumpăratu Grad Ştefan 
Şi Domitro şi Gafie, ca să le fie pomană în veci de veci. 
Dila Naşterea lui H[ristojs 1772, Dechemvrie 30 de zile. 

32, Pe a patra: 

Acasta, s(făntă] icoană sat zugrăvit cu cheltuiala pă- 
rintelui Mihai popa Stefan, şi a soaţi sale Ilica. Pome- 
neşte, D[oajrnne, pre Nechita, fiiul lor, şi soaţa, lui, Docă, 
înpreună şi pre tot neamul loru în veac, amin; 1782. 

33. Pe a cincea: : 
Aceste sfli]nte icoane doavo aiă cumpărat Gradu Do- 

mitro şi cu soața Gafie, şi ca se le fie pomană cu tot 
rodu seii în veci de veci; amin. Anul dela Naştere lui 
Ilisu]s H[risto]s 1770, luna. lui Martie. 

34. Pe alta, tot ca mai înnainte. 
35. De-asupra ușii în biserica bărbaţilor, supt pajure : 
Acesta sf[ăjntu hramu a sfță]ntului arha|n)ghel Mihailu 

au plătitu Mihai Dumitraşi, Gradu Dumitru, pîntru zu- 
gră[vlitu, pilnjtru tota rudenie loru, ca să le fie po- 
mană în veci. În vreme acelaj aii fostu preutu Mihai 
popa lonu, Mihai popa Ștefan, în anul 1775, în luna lui 
Noemvwrie, în zua, 3. _ 

36. Pe uşa de-a stinga, pe chipul Sf. Nicolae: 
Adlesjte sfli]ntele doavo uşi a cumparat Gradu Ştefan 

şi cu soaţa, lui, Acsene, şi ca se le fie pomană în veci 
de veci, amin; dela H[risto]s; 1770, luna lui lulie 23. 

37. De-a dreapta: 
Grad Ştefan și cu soaţa sa, Parasca. 

B. Biserica-din-sus (de piatră). 

1. Pe un Antologhion slavon, 1638: | 
H3Roaenie OTUA n noeneiuenie cHă u ChBPBIUSHIE CTACO AXA 

HORRAERIEMB BATOUBETHEHA KOPOATA HaLuere nau Alnyai, ap- 
XHennekon n auTrponcaiT Gaza Rpankogiu, munant Ilorann  Alu- 
HHRER%, EHuiii epanu, yopar IMerpozanm Haueulm, nergonen 
nona Bachane or B'kuie uunin [= cu voia Tatălui şi cu 
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ajutorul Fiului şi cu ajutorul Sf. Duh, cu porunca Cra- 

iului nostru Apafi Mihai, arhiepiscop şi mitropolit Sava 

Brancovici, șpan Pogan Minicher (?!) al eraşului-de-sus, 

zurat Petrovan Ilieş, potropop popa Vasilie din Vişăul- 

de-jos.] 

Pe altă foaie: 

într'acele zile ai cumpărat atastă carte,-anume Tri- 

foloi, Timişu Romanu, cu soțe sa, savu, Cajţahenie, dreptu 

25, şi a dat în besereca ca din sus, drep|t] sufietul savu 

şi rodul a toot, Timişu Ignatre şi Marie, untiu sevu, şi 

tatel sevu, Ivanu, Marie, Afira, Nichita, Matei, Vasilie, 

Ilona, Tetiana, Grigorie, Mihai, Eremii, Varuvară, Nas- 

tafia, Ioanu, Eudochia, Savul. . - - 

„„. Dăcă o pus în svănta, baserica drep[t] sufletul său 

şi a tot rodul pana şeptele rod. lare cineva a vre se & 

dan svante besereca, ovaru popă, avar diiacu, avar 

călugăr, aver frate, aver soră, aver fitor, aver fata, 

ca se fie treclet şi proclet, maranala, şi se nu fie 

ertat de H|ristojs, şi de cela trei sute şi optusprezece 

de oteţi de Nichei, 7 sobara; carele a fi preut, dator 

se pominiască sufletele cele căte scrise aice; D[ujmn[e)- 

zăă poomenasca [in] Înpereţie Ceriului. le arree spe, pote 

ayer, mesa iata k [= în anul 7185, anul 1675, luna lui lulie 

20). An[nJo Dlomihi 1675 . . . 

_. mmeax n Ilenea (= am Scris Pepelea] Timotei, diiacu 

ot Moldova, dă la Hotin, în sat Boorlanoveţi, fitor a lui 

popa Vasilie. 

2. Pe un Apostol de Blaj, 1766: 

Cumperare aceştii carți ni-am întimplat şi eă, Ghera- 

sim ..., şi m'am aflatu cu un mărieș, şi Simeon Arde- 

lean 2 mărieşi, Ion 1 mărieș, lon a lui Vasie a Cuchi, i 

mărieș, Luca lui Ilieş. 

3. Biblia lui Bob, 1795. 
4. Pe o Cazanie din Iaşi, 1643: 

HSBOAeÂs OTIA H Ch NOCNAMEHIEM CHHA-H Ch RRPUEHIEAL 

cepe Aga [cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu să- 

virşirea Sfintului Duh]. Cumpărat-am atasta carte ce 

se chiama Ucitelenă, Ionuţ Cataramascul, cu soţul săi,
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cu Lupa, frate-săii Petrea, soru-sa Ana, și 0 ai pus în 
besereca, ce noă în Borşe, unde este hramul, soborul 
svăntei arhanghel Mihail şi Gavril, ca se e fie pomana 
în veci, şi au plătit de legat nepotu-săti Timiş Dumitru, 
cu soțul săti, lonă, ginere-săii, Zat Nicoară, soțul său. 

Mai jos: 
| 

Acasta, sfăntă carte au legatu-o a tria oară Ion a 
lui Pavel a Petri, şi cu soaţa sa, Părască, căci le este 
mărădic Catarama Cataramascului, şi Petri, fratine-săti, 
Și tatăl săi, Pavel, și fratele lor, Pavel .. ., să le fie po- 
mană acestora ce aă plătit. şi ati datu-o în besereca 
ce din sus în sat, în Borşe, unde preutul Mihai popa 
G[nleorghie, şi cine va îndărzni, ai popa, au diiac, a 
mirean, să o fure saii să o văndă, unul ca acela să, fie 
afurisit, anatima, maranata, treclet, proclet, sub blăs- 
tămul 318 de părinți sfinţi, şi la infricoșatul judeţ a lui 
Hiristojs să fie păriş arhanghel Mihail şi Gavril. Velat 
1790, Feor 15. Scris-am ei, Timiș Ion dascalul, şi depu 
ce ai lecatu-o, 10 fl. 

d. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, 1745: 
HSKCArmie ora... Să se știe că atasta carte, anume 

Ciaslovu, aii cumpărat anume Gheorghie a lui Lupan, 
Şi cu soţu-săii, Gahie, şi ati dat pre dănsa, 16 fl. şi ju- 
mătate, bani gata, şi ai dat în sf[ănjta besereca, că noo 
din Borşe, unde este hramul arhistratig Mihail şi Ga- 
vril, mai mari Voevozi îngerești, şi ati dat pentru su- 
fletul părinţilor lor şi-a moşilor, şi-a strămoşilor, şi a... 
sămînţie, ca să le fie pomană în veci. ară cine ar în- 
drăzni să o fure, saă să, o schimbe, sai preut, sati diiacon, 
sati diiac, sai mireanu, unul ca acela, să fie afurisit, treclet, 
proclet şi amaranata ... Scris-am acest zapis... .; viţe- 
protopop popa Nechita din Borşe; 1759. 

6. Pe un Chiriacodromion din Bălgrad, 1699: 
Ani D[ojmnului 1729, luna lui Maiă 4 zile, am avut 

legatur de optuce de florinţi pentru carte, se nu fie svada 
ca acasta carte aii fostu a lui popa Mihaiti. 

Pe altă pagină: 
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usaoacnie ora, etc., să ştie că am cumpărat atasta 

sfăntă carte anume Ucitelna, o am cumpărat anume cu 

Danci Găvrilă, dinpreună cu soţul mieii, Tomoiagă So- 

fronă, şi dăndu noao ajutor unchiul miei, loniţa Man- 

dril, Moldovan, şi am dat amăln]doi 10 florinţi, pentru 

acastă sflănltă carte, şi o am dat in Borşe, în sfțănlta 

besereca că noao din sus, unde este hramul sfiţilor 

îngeri, arhanghel Mihail şi Gavril, să fie pomană noao 

şi părinţiloru noștri, pre anume: Dancu, loa, Nastasie, 

Grigorie, Erină, şi părinţi gazdi mele, anume Tomoiagă, 

Dumitraşco și soţul lui, loană, şi pentru sufletul părin- 

ţiloru loru, şi pentru sufletul părinţiloru: a lui loniţ Mol- 

dovan, Simion, Vărvară, şi moşii : Istratie, Marie; şi se fie 

pomană noao şi la tot neamul nostru. lar cine seru 

afla să o ee, să o fure din sfănta besereca care mai 

sus am numit, să fie suptu afurisenie şi blăstămul 318 

de oteţi, şi să fie părăş hramul sfijinjtei, sfăntul aran- 

ghel Mihail și Gavril, şi suptu totu blăstămul lui Dum- 

nezeti. lar noo se ne fie pomană în veci de veci. Şi ati fostu 

parohuş popa Istratie într'acee vreme, stăpin sfilinjtei 

peserici. Anu Domnului] 1786, 'unie 20. Și am scris ai[ci] 

Sandor sin popa Lupu ot Borşe. 

7. Euhologhion de Blaj, 1789. 

8. Evanghelie slavonă din Galiţia, 1622. 

10. Pe un Lituvghierii din Blaj, 1776: 

Începutul dela Tatăl şi inplinire dela Fiul şi săvăr- 

şire dela Duhul Svăntu, să se ştie precum aă cumpă- 

atu atasta sfăntă, Evanghelie în varmeghe Maramu- 

rășului, în eraşul-de-sus, în sat în Borşe, anume Bota 

Vasilie, cu soaţa sa, Doche, şi cu fe&ori lor, Lupu, Marie, 

"Grigorie, Marie; şi au dat pe acasia susa, carte, Evan- 

ghelie, 24 de florinţi vonaşi, şi ai dat în sfănta besereca, 

că noo din sus, unde este hramul sflijnţiloru îngeri, 

arhanghel Mihail şi Gavril, se le fie lor pomană şi pă- 

rinţilor loru, şi a tot neamul lor. lară cine saru afia 

să o ee sati să o mute, saii să o fure din sfiinjta bese- 

reca, ori din neamul nostru, ori preutu, ori diiacon, ori
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diiac, ori cărsnicu, orice om, să, fie suptu blăstămul 
sflijnţiloru îngeri, a cărora este hramul sflinjtei besereci 
și suptu blăstămul sflinjţiloru părinţi, cari ati făcutu să- 
borul in Nichie, 318. Şi tot să, se Ştie, ca c.nd, ai cun- 

-Păralu atasta, st[ănllă Evanghelie, ai cumpărat şi 2 
Minee, unul la besereca că n0o şi unul la besereca c& 
veche; că aii dat Bota Vasilie în măna parohuşului 
săi popa Istrate Mihai o sută de florinţi vonaş, şi aii 
datu pre aceste trei cărţi 88, şi ai remas 12 florinţi, și 
i-au dat în policandru. Acasta scriem, să se ştie, 1794, 
Ianuarie 9. Scris-am ei, parohuş Gheorghie din Borșa. 

11. Alt Liturghieriă, fără, titlu. 
13. Lituvghieriă fără titlu, slavon. 
1%. Minologhion de Blaj, 1838. 

15. Pe un Minologhion din Blaj, 1781: 
Începutul dela Tatăl şi înplinire dela Fiul... Şi carte 

tot să fie a sf[ijntei beserici, şi sau cumpăratu atasta 
sf|ănjtă carte cu îndemnul parohuşului satului Borşii-de- 
sus, Mihai popla] Evsetratie, să-i A şi lui pomană în 
veci de veci. Şi am scris ei, parohuşul Borşii-de-sus, 
Mihali Gheorghie, în anul 1794, 9 zile, şi să să ştie că 
aceste sflijnte cărţi, doao Minee şi Evanghelie dela be- 
sereca că noao din sus, în anul 1778, Dechemvrie 24; 
in zilele parohuşului Mihai popla] Istratie sai cum- 
părat, şi, cănd ai murit parohuşul Mihai popa Istratie, 
au fost în anul 1783. 

16. Pe un Mineii, slavon, manuscris : 
Hshoacnie wWTia, tC., kin cHA tc... N :Kena ere îllapne, cun ero 

Gimnwnw verenoo (2), Hikwpa, Bacnair... n AdAE eSrpars (9) 
nenă ÎlunTe n NpoAa Ha un aaup (Aaanp?) Tpuropne... [= Cu 
voia Tatălui, etc., a cumpărat această... și soţia lui 
Maria, şi fiul lui, Simion, ... Nicoară, Vasilie, şi a 
dat-o...; popa Pinte şi a vindut-o lui Maler (?) Grigorie). 

Pe altă pagină: 
urce dimeiS a aSn Boraan Eocan. 
Acest Mineii a lui Bogdan-Vodă. 
Dacă e bine cetit, ar fi a lui Bogdan Movilă, fiiul lui Ieremia- 

Vodă. 

152. 

153, 

154.
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Mai jos: 

M[eselţa._lulie 15 zile, Procopie, am fost ei, Viscar Ște- 
fan, am scris; să se ştie pe ce vreme s'a scris, să să ştie 

cănd am şezut în casa lui popa Ion şi a popoia; venitu 
tomna fetorul popei în casă, şi am fugi[t] eă; anlul] 1655.. 

17. Octoih Mare din Buda, 1846. . 

18. Pe alt Octoih din Blaj, 1760: 

H3ROAenit orua, etc., să se ştie că 'casta carte sfăntă, 

anume Ohtai romănescu, ai cumpărat anume Han- 
țacu lonmelu, şi cu soțul săii, Gafie, şi un fecor al 

săti, Petre Hanţa Mateii, altu Hanţico Ion, — aceste au 
fost fecor lui Hanţico lonmelu; şi ai datu pe atasta 

sfăntă carte 10 florinţi bani gata, în zilele Mihai popa 

Istrate, la besereca că noo în sat în Borşe, unde iaste 

hramul sfinţilor îngeri, mai marilor Voevozi îngereşti, 

şi au dat pomană pentru sufletele loru şi a părinţiloru 

loru, şi a moșşiloru şi a strămoşilor şi a toată sămănţie 
lui, să fie pomană în veci de veci; amin. Iară cine va 

îndărzni să o fure, saii să o schimbe, saii preutu, sai 
diiacon, sati diiac, sai cărznicu, sai mireanu, unul ca 

aceia să, fie afurisit, treclet, proclet, şi maranata, şi să 

fie afurisit de 318 de părinţi sfinţi, ce au făcut soborul 
în Nichie, şi să fie unul ca acela die arhanghel Mihail 
şi Gavrilu părăș la infricoşatul a lui H[risto]s judeţ, cănd 
să vor judeca toată lume. Anu Dom(nului] 1785, meseţa 
Ghenovar în 5 zile. Scris-am acestu zapis în zilele fiiuş- 
panului Ferenţi de Buda, span de varmeche... Dengu- 
fal, viţispan Sopanţii Pal de Maramoris, solgabirăii Ma. 

gheri Laslo ot Şeei, vicareş Maramureşului Chiuseghi, 

protopopul popa Vasile ot Hozavle, viţii-protopop Grad 
popa lon ot Vişeu-de-mijloc. Scris-am eti, păcătosul lon 
Timiş, dascal satului în Borşe, dieci lăngă preutu Şandro- 
Lupu Mihai... a popi Istrate Mihai Ilie, a popi Şandro 
Ivan, Stesco lon a popii; Timiş Toder şi alţi cinstiţi dieci; 

parahuş Mihai popa Istrate ot Borsa. 

19. Pe alt Octoih slavon, manuscris: 

Acasta carte ai cumpărat Nalina Nicoră, cu soţul săi,
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llena, tată-sătă Ștefan, |mJama-sa Ana, Cozma, Dotie, Pa- rasca, Dan, Ghervasie, un fecor, Vasie, Iacobu, Ion, Iosip, Toader. Dece ati dat-o dehoanicul săi, popa Pinte, de trei saracuste, şi ati pus in besereca ce noo. Valeto 7151 (1673). 
20. Pe al treilea, Octoih, din Rimnic, 7258 (1750) : 
HSROacnie orua. Să se ştie că amu cumpăratu acasta, sf[ănjtă carte, anume Ohtaiuă, amu cumpărat ei, popa Lupeni din Borşe, şi am dat pentru dinsa 24 de flo- rinți, şi-o am dat pomană la, besereca ce nooa în Borşe, unde este hramu] Voevozilor îngereşti Mihail şi Gavril, şi o amu dat pintru sufletul met şi a părinţilor mei. Matei și Solomie. Deci nime se nu îndărznească a o muta undeva ...; unul ca acela să fie blăstămat și afurisit de 318 de părinţi sfinţi, cari aă făcut soborul in Nichie, şi să-i fie unue ca acelue părăș Mihail şi Gavril, carii sănt hramul satului acestue, şi simt mai mari preste ioate cetele ingereşti, se fie părăş la, înfricoşatul a, lui H|visto]s judeţ; şi o am dat ca se fie pomana pentru sufletul lui popa Nechita, Şi gazda dumisale Axenie şi fecorul Ivan. Valeat 1752, m[esi)ța Ianuar 3 zile, În zilele episcopului dela Mo[njcac, Emanoil, Şpanul varmeghiei Maroti Frenţi, vicaruş Andrei Bacenschi, jurat eraşului- de-sus Soplănţai Vasălie din Cuhne, protopop Bale Lupul din Eudu. Scris-am ei, păcătosul Șturze Ștefan. Să se 

ştie cănd ai răpausat preutul Istratie, în anul 1788, 
Ghenvar 5 zile. 

21. Pe un Penierostim din Bucureşti, 7251 (1143): 
Acasta sfăntă carte cei chiamă Pentecostarion, s'a 

culm)părat de Chifor Herştu, de ginerele lui, Grigorie 
Buzură, denpreună şi soaţia lui, Parasca, şi sati dăruit 
sfăntei heserici, unde să preznueşte hramul îngerilor, 
în sat, în Borşe, pentru vecinica pomenirea.— însă la be- 
sereca cea noao; 7254 (1746). 

"22. Pomelnice multe, din anii 1771. 
23. Pe o Psaltire din laşi, 7256 (1743): 
H3Bcaenis orua, etc. să să ştie cine ai cumpăratu acasta 

carte, anume Psaltirea romănească, şi aii cumpăratu 

158. 

159. 

160.



161. 

42 BORŞA : BISERICA-DIX-SUS 

anume Danci Andri Cutuna, şi cu soţu dumisale, Vasăle, 

şi aii dat pă dănsa 6 florinţi, banii gata, şi o ai dat în 

sfțăjnta besereca, c& n00, unde este hramul arhistratiig 

Mihai şi Gavril, mai marilor Voevozi ingereşti, şi am 

dat pentru sufletul loru şi-a părinţiloru loru, şi a mMo- 

şilor şi a strămoșilor, și a toată semănţie, ca se le fie 

pomană în veci. lară cine ar îndărzni să o fure,etc... 

Seris-am acest zapis în zilele fiuşpanului Aponi Grofu. 

şpan de varmeghe Bale Mihai, solgabirău Magheri, vi- 

cariş Andre latchi, protopop popă Jonaşco ot Săcel; 

1770, m(esijţa Ianuarie 20 zile. 

24, Pe o Cuzunie slavonă, manuscrisă : 

HaRoathic STuA... N NO HAuEpTaniA CTHIA ASya. i Ge a3 pat 

eăna, Sună, HBECANXT% BAPbIAVn AMCHAR ÎI pOAVDIIIAERIEAVn HF 

ALINA SAGA H3BOAHYD, H RSNHX CEA KHHPA Hă HAVE B0RMA 

"Verp'nevralt np'reamnoenor |), n AacT EA Rh CPA MPRORk cv ceao 

Bopiuă, HA EC XpAmh CTPO ApĂAPTAA Minxanaa n DaBpinaa, 34 

eRșe oTiSuetie rpEkea. * Sie KTophi . . . Ca KHHPA EBBATH 

OT CTIIA LpKOR, OT pPOAHTEAE, HAH ST UpKOHHYh KTO, Han 

NON, HAN AARON, HAN ALL, HA EPAT, HAN CECTpA, HO tie pYIuH- 

MO OT Ypamta CTro R BKhI; ALE KTO nokSeuT ca, AA EXAALT Npo- 

RAAT, H "TpHNAAT, ANANEMĂ HU WT Cry STIU TI HE Bh Huen. 

A BSAET ch MHOĂ CĂAMETH Mă CTpANAh cat XRE. H Aaae 

a Rh psta nona llunTk, Re ceao Ropiue. Bu Toe EpEAMA BhIc? 

ecran MapaawSpuuicekin Aluxana Mioaoacu, (Sic) Hnpou, Beata 

ovreperia. Iucaa Loan AMAR OT HHXHEPO TApâui$, H CKTROPH CHA 

euura. Be AATO 3PYA A OT PO%. XEA zăXHA, AL Noeapia u 

ANA, XBăna Fr$S H3ROAHBILSMS "PAKO, dAUR. 

Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvirşirea 

Sf, Duh, adecă eii, roaba lui Dumnezeti Ana, am voit cu 

buna mea aplecare şi cu mintea mea umilită şi am cum- 

părat această carte anume Tetravanghel .. ., şi cu mintea, 

mea, umilită şi am dat-o la sfinta, piserică din satul Borşa, 

unde este hramul Stinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, 

pentru iertarea, greşelilor mele. lar cine va lua acastă 

carte, etc. [blestem]. Şi a dat-o în minile popei Pintea, în satul 

Borşe. În acel timp era episcopal Maramurăşului Manuil și
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a toată fara Ungurească. Am scris eii, lon diac, din eraşul- 
de-jos; am făcut, a&astă carte. Anul 7264, ani dela, Naşterea. 
lui Hristos 1754, luna lui Noemvrie, 8 zile; slavă Dom- 
nului....; amin. 

Apoi, mai jos: 

H cia Runta CnEpRInH CA pSROIe Mor rpkumar Iwan AAKS, er 
ceace Hankoa, po aknr, 1633, mcua HOEKpIA Hi Ana [= şi această 
carte sa, săvirşit cu mina mult-greşitului loan diacul 
din satul Nancova,; anul 1653, luna lui Noemvrie 18 zile.) 

Pe altă pagină: 

Să se știe căndu sati cutremurat pămăntu; 17145. 
PR Ba ara | = anul Domnului 1745]. 
Pe altă foaie: 

En akre „3 Ph cnsAania mpa. H3Roacnitat OT, etc... 
HCIICANĂ Bre CIA RHHPA Han neprle Hduă CA Tpuropie Grp HCRHUA 

It CRBP'BIIIH CA PAM EXHM n BOYER AINOP rp'kuinar Iwanna 

Atakă Hankonerore, n cngphiui ca k ceak Hannork NpH pen 
Xpama supita sHon avrpe nâtuăa Hapacknkeni & noekrk XorAckou(?), 
pu năuS erma(?) Paaan Gepenus, npu enen'k ÎN apamopnickoa 
dinyanatk Aloacabun: n res EDEMA BBIA HApEUH'RIH RAA,KA 
AiSrauonekiii Granke ,.. Ce evrars CREPBUIL ca p9k aţur, 1653, 
AULA HOERpIE Îl ANA, HA CTPO EVABCT H ACRA. Mareta | = în anul 
1000 dela Facerea Lumii —, cu voia Tatălui. etc. Sa, scris 
această carte aşa: la început de Grigorie Striischi, și a 
săvirşit-o robul lui Dumnezet, şi cu mina mult-greşitului 
loan diacul din Nancova, şi sa mintuit în satul Nancova, 
pentru biserica cu hramul Prepodobnei maicei noastre 
Paraschivei, în Ţinutul .. ., supt șpanul Rhedey Fe- 
rencz, supt episcopul de Maramurăş Mihail Molodeţ; pe 
acea vreme a fost Vlădică de Muncaciă Stanca ... 
Această Evanghelie s'a săvirşit la anul 1653, luna lui No- 
emvrie ti zile, la Sf. evanghelist şi apostol Mateiiă.] 

25. Pe un Sfrastnic, fără tiltlu: 
n3Reasnie ru, etc. Să să știe cine ati cumpărat 'atasta 

sfănta carte, anume Strastnic, Danci on Cătuna, cu soţul 
săi, Nastasia, şi ai dat pentru dănsa 5 forinți, şi aă 

162. 
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dat la besereca că din sus, în sat, în Borşe, unde iaste 

hramul ..., etc. 

Aceluia ce o va fura saii va vinde, sai o va ştinuba, 

nimene să nu hie slobozu, ce să fie pomană noa şi fe- 

orilor noştri, Danci Grigore, Erina, Dani Găvrilă, nepot, 

şi Şofronă, în veci, amin. 1788, Feor. 26, cănd amu scris, 

iară cu[m]păratu-s'a, mai de de multu, în zilele lui Șandro 

popa Lupei ot Borşe, parohus. 

26. Pe un 7riodion dela, Iaşi, 7255 (1747): 

usgoacnie orua. Cumparat-aii acasta carte, anume Triod, 

popa Albu lonaşco şi frate-săi Albu Matei, şi văru- 

săi Albu Găvrilă şi Albu Crătunu, cu banii mMoşu-săii 

Albu Nicoară, şi soţul săii M[ajreea, şi fetorul său Va- 

sile, noru-sa, Dotie, lonaşco, Marie, Miron, moşu-său Pri- 

cop, şi ai dat 20 de florinți, ca se le hie pomană în veci, 

şi ai dat în sfănta, hesereca ce noo în Borşe, unde este: 

hramul Sfintului Arhanghel Mihail şi Gavril. Iară cine o 

va, fura, saii o va vinde din sflăjnta besereca, unul ca 

acela să fie treclet şi proclet, maranata, neertat de 

Dumnezei, şi afurisit de 318 de părinţi sfinţi, ce aiă fost 

la soborul în Nechea, şi Stțăntul Arhanghel Mihail şi 

Gavril să-i fie părăși la înfricoşatul a lui H|ristojs judeţ; 

po 1184. Întru acele zile în Mararoriş fiiuspan Herili 

Laslăă, viiţişpan Serecii Frenţi, solgabirăă Soplănţai 

Vasile din Cuhne, V[laalileu ai fost Manoila Olșau- 

schi, vicaruş Andrei Bacencenschi, protopop, popă Lu- 

pul Bale de End, popa Nichita din Borşe; să să ştie... 

Ştefan dascal din Borşe. 

21. Pe un Triodion rusesc, 1699: 

HaRoasie oTua..., EÎC. KSNHA cita KHHTA, BOBEAA HA navk 

pro, ecua, pa RXUH BAT Gpemue n ch NOApSRR tre Haana 

[= a cumpărat această carte, anume Triod de post, 

robul lui Dumnezeii Zat leremia, şi cu soţia sa Ileana] 

şi cu frate-săiă, cu Grigorie, şi cu soţul săii, cu Marica, 

şi cu fratele loru, cu Macsim, şi o'ă dat în svănta 

besereca că noo în Borșa, unde este hramul lui sv[elti 

arhanghel Mihail şi Gavril, şi-aă dat drept sufletul pă-
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rinţiloru săi, a moşilor săi, ca să le fie lor pomană în 
veci. Iară cine o va fura, sati o-va vinde, adecă cineva 
din sămănţa, noastră, saă altul cineva, sai preutu, saii 
fiecine unul ca acela, să fie treje)let, proclet, anatema, 
maranata, şi să fie neertat de D[umnelzei, şi afurisit 
de 318 oteţi me au Nichei, Şi Svăntul arhanghel Mihail 
să-i fie părăş la infricatul a luj Hiristojs judeţ; şi o ati. 
cumpărat dreptu 15 florinţi. Veleat 7200 (1702), m(ejs[i]ţa Avgust 52. 

28. În alt loc: 

Zăvoi de ţintirimul besaricii din sus, în Borşa: velat 7333 [1725], Iunie 21 dna. Findu potrupop T motei din Moisei, sai dat ţintirimurile pă gazde sup număr. Zab 
Grigorie o rudă, Popa Lupeită portia, popa Nechita, Albu 
Matei, Timiş Ursul, Timiş Mihaiă, Timiş Ionu, Hanţie 
Lazor, Hanţic Costin, Hanţic Nicoară, Timiş Dumitru, 
Grebul Lupul, Mălina, Găvrilă, Calian Grigor, Grec Lazor, 
Grec lonaşco, Grec Luca, Mihai Dumitru, Zab Grigore, 
Zab Toader, Zab Macsim, Timiş Toma, Timișu Lupul, 
Timişu lon, Timişu Luca, Timişu Vasalie, Timişu Ni- 
coară, Timişu Nechita, Ruscuţul, Buculaiii, Dolodan Ion, 
Timiş lonaş, Timiș Toader, Mihai Găvrilă, Mihaiă Chi- 
foru, Grec Găvrilă, Bota Luca, Bota Nistor, Bota, Luca, 
Hanţic Dumitru, Holo&oe, Crăzun, Bobani, Zab Danu, 
Zab Nicoară, Mihai Eremiu, Malina Iosip, Albu Ionaşco, 
la Coteţan Iştanfin. 

VIII. 

BOTIZA. 

1. Antologhion dela Bucureşti, 1782, 
2. Pe un Apostol din Blaj, 1766: 
1771. Acestu sfțăjntu Apostol l-ată cumpărat robul (lui). 

D[umynezeii -Trifoi Grigorie cu soța sa, Marie, părinţi 
săi, Nicoară, Todosie, ca să le fie loru şi moşilor lor 
pomenire, dreptu sufletele loru, şi l-a datu pomană la 
sflănjta besereca în Boteza. Iară, cine “aru ispiti ca, să o 

168, 
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fure sati să o strămute de aice airea, acela om să, hie 

afurisit de 3 sute şi 18 de părinţi dela, Nechea,; şi sai 

seris în casa a lui popa Vasiliu, şi sai scris de Radu 

Munteanu. 

3. Pe un Ceasoslos din laşi, 1777: 

Acestu Ciaslovu l-amu cumpăratu ei, Petricu Ifimie, 

ainu Brebu, dascalu, pentru 6 lei, banii, adecă să-i co- 

sască 4 fălci, şi să-l şi adune, adecă să le căpiţască, şi 

să-mi mai dă 20 de parale. 

4. Catavasieriii din Blaj, 1169. 

5. Chiriacodromion de Bălgrad, 1699. 

6. Pe o Evanghelie din Blaj, 117686 : 

Acasta sfă/n]tă Evanghelie ao cumpăratu jupănu Mihai, 

cu soţa dumiisale, Ana, dela Botiza, şi cu fi dumiisale, 

înpreună cu măsa, ste in heserecă pomană, şi se nu 

aibă nime a o fura dinu heserecă, nime să o ee, și, de 

a strica, să o togmască fezori dumiisale, şi cine o a fura 

dinu beserecă, să fie afurisitu de tri sute şi optspre- 

zece de sfinţi părinţi şi de mine; lasu cu afurisănie ei, 

Mihai denu Botiza, şi cu fitori mei, ca să nu o ducă dinu 

beserecă nime... Ani D[ojmnului 1767, eii amu scrisu, 

dascalu Grigorie dela Ardelul. 

1. Pe un Zilurghierii fără titlu: 

Sai găsit în besereca, Botizi o Evanghelie şi o Uci- 

telenă şi un ... Şi un Trioă nsena [postnic] şi un Miniti şi 2 

Octae cu măna şi 2 Trevnice, unu rumănese și unu 

sărbesc. 
Mai jos: 

Cu vrerea Tatălui şi ajutoriul Fiului şi indemnarea 

D[ulhului Sifăjntu amu cumpăratu acasta carte ce [să] 

chiamă Liturghie, şi o am închinat Ja stță]nta beserec[ă] 

aice în Botiza, la hramul prepodoamnei Par|alschevei. 

şi cine saru ispiti a o streină dela sflăjnta beserecă, ai 

din preuţi, aă din clilici, au din mireani, să fie blăstămal 

de 318 sfinţi părinţi dela Nichiea, şi să-i verse maţele ca 

lui Arie, şi de mine să fie proclet, şi o am luat robul 

lui D[ujmnezeiă Vartolomei, şi soaţa mea, Joană, şi fecor 

miei Ştefan, Vasile ... ; şi sati cumpărat leat 1750...
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și Sai cumpărat in zilele pop[a] Ion, şi o Liturghie săr- 
bească, şi una romănească, şi on Mineii cu măna, şi a 
tria Liturghie cu măna, și un Otai și un Triod și un 
Strasnic şi o Psaltire şi o Propovedanie şi un Polistavu 
şi un Ohtai rumănescu cu măna, Şi Saii aflat de toate 
8. şi una, şi un rănd de veşminte, Şi fie dator tot preu- 
tul care va ceti pe atasta Liturghie să pomenească ataste 
nume: Vartolomei, lonă, Ştefan, Costin, V asălie, Alecsa, 
Paul, Ană, Vasoc, Parasca, Andrei, Floarea, Anisie, 
Porfir, Gligorie. Marie, Tahie, Todosie, Ionu, Titian; 
Dlujmnezăi să-i pomenească la Înpărăţia Sfilnjţii Sale. 

8. Pe un Ortwih dela Blaj, 1760: 
Acasta, sfăntă carte, anume Oftaiii, ati culm|păratu, 

anume Trifoiu Nicoară, anume fetoru lui Tritoiti Simionu, 
cu soța dumisale, fata a lui ldofila, să le fie pomană 
lor şi părinţilor loru, și a totu rodulu loru, să le fie po- 
mană; şi a datu înu sfă[njia besereca, anume în Botiza, 
la hramul Pa[rajscovei, înu eraşul Izei. Iară dascali be- 
sereci, cari voru ceti pe acestu sfțăjntă carte, mă rog 
dumilorsale forte binişoru, să o poarte sati să o pice 
cu lumină. lară care preutu, sai diacu, va îndrăzni a 
o vinde, se fie unulu ca acela afurisit [de] 3 sute şi opt- 
sprezece de părinţi sfănţi dela Nichea. Scris-amu eu, Ba- 
licu Dumitru, diacul dinu Budeşti. Ani Dlojmnului 1775. 
Scris-am în luna a lui Mai, în 16 de zile. 

9. Pe un Pentecostarion din Bucureşti, 7251 (1747): 
Anul 1784. Ai fost diiacu Iacob Rişco, fezorul lui popa 

Chirila dinu Comorzana, adecă diaacu de aia, grecu, şi 
ai fostu şi podudiaconu în oşucolă la Muncatului, şi 
apoi n'a vrutu să să facă popă, şi așă s'au lăsat numai 
diacu. Iacob Rișco, ipodiacon. 

Pe alţă foaie: 

1785. Komorzânyi Iacob Risco volt Batizan dijak vagy 
kantor, popp Kirilânak ar fia Iacob Rișco [= Iacov 
Rișcu din Comorzana a fost diac în Botiza, sai cantor; 
a fost fiă al popei Chirilă, Iacov Rişcu.] 

10. Polustav de Blaj, 1793. 
11. Psaltire din Blaj, 1780. 

174. 
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12. Strastnic dela Blaj, 1817. 
13. Pe alt Strastnic, fără titlu: 

Anii Djo)mnului 1789, e, Marcoşi Dlu)mitru, amu fostu 

di[ilacu în Botiza, dila Paşti pănă la [A]durmire Precu- 

ratei. Marcaş Dumitru scris-am în luna lui Iunie, 21 de zile. 

14. Pe un Triodion de Blaj, 177 

Cănd ai fostu anu dela, Naştere lui H(ristojs 1783, 

luna lui Mai 24, Sima, Toader, indemnatu  fiindu dela 

D[ujmnezet, şi dela înimă avănd daru sufietescu, Şi cu 

frate-săii Olecsa și Matei, şi cu soaţa sa dumisale Trifoi 

Părasca, Trifoi Ursul, Toader, Grigorie, Ionu şi surorile 

ei Marie, Palaghie, amu cumpăratu acasta sfăntă carte, 

anume Triodu, şi aii dat 17 florinţi, şi o at datu în 

Botiza, la, sfănta besereca, unde este hramul Sfintei pre- 

p[oJă[oa|mnei Paraschevei, fiindu preut Bale Toader; şi 

cine să va afla slujitori sfintei besereci, să aibă a po- 

meni pre aceşti oameni: Sima Toader, Alecsa, Matei, 

Trifoi Părasca, Ursu, Toader, fezoru ei, lonu, Marie, Pa- 

laghie, şi părinţii loru: Indrei, lonu, Vasalie, Acsenie, şi, 

navăndu Trifoiu Părasca al doile soţu a dumisale, Tă- 

maş Tira, încă să fie pomenitu în sf[ă)nta beserecă. Iară, 

cine să va afla fără frica lui D[ujmnezăti, să o fure, să 

o mute dela acasta sfăntă beserecă, să-l lovască bubele 

lui Ghiezi şi tremurul lui Cainu, şi să fie blăstămat de 7 

saboară ce sati făcut în toată lume. Scris-am ei, Trifoit 

Ilie, cu zisa acestoru mai jos numiţi. Anul D[ojmnului 1783. 

45. Pe o tablă, la uşa de intrare: 

Acasta s(făntă] bliserică] renoit[ă] la ano 1899, [cu] 

spesele popolrului]: George Petrovai preot, Sidăi Du- 

mitru, Brumar Ion curator[i], Suci Alexandru, jude com., 

Dionisiu luga zugrav dela Nicula, fica, Aurelia. 

IX. 

BREBE. 

1. Pe un Antologhion de Rimnic, 1745: 

Cu îndemnarea Duhului Siflănt, şi cu ajutoriul lui Dum- 

nezeă, am cumpărat atastă carte s[flăntă în preț de
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30 de florinţi, în anul Domnului 1746, am cumpărat ei, Chirilă, fecorul lui popa Lup[u] din Breb, Şi cu a sa maică, Flo[ajre, Şi fecorii mei, Ștefan și Timofie ... > Și Fătuţe Călinută, Măricuţa, Anuţe; se hie pomană, şi în sfinta biserică, în Breb, unde ieste hramul lui arhanghel Gavriil şi Mihail. Seris-am în luna lui Iulie în 26 de zile. Am cumpărat ei, Chirilă, cu a me putere. Dară sai in- tors dint'aceie bani dumisale, lui Hirină 1 florinţ, a lui See Oana Dumitru hie 2 bani, 1 mărieş dela Năstăfuţe Bledei, 2 mărieş|i] ai Mariei Potosco[a.lie, pentru păcatele loru. Deci, de sa năvirni cineva a o despărţi de biserica, Brebului, să fie afurisit de Dumnezei şi de s|flănta, be- serecă. 
2. Pe un Apostol de Blaj, 1767: 

Apostol l-aă cumpărat pe sama s|fintei] besereci din Brebu, în oarmeda, Maramorişului, fata lui Tocacu Va- salie, anume Părasca, drept 14 florinţi, să fie pomană; ca nimene dela, acastă biserică se nu o înstreineze ; în 
anul 1804. 

3. Pe Biblia lui Bob, 1795: 

A) În anul, 1810 aii fost potop în marhele cele cu coarne, preste totu ţinutul; B) în anul 1881, în luna lui septevrie, în întăe zi, la opt ciasuri de zi, aii fost cutre- mur de pămănt într'acee zi, de 3 ori; C) iară în luna Octovrie în ziua ... tot într'acee lună 24; D) tot întra- castă lună so ivit şi o stea minunată, ce se [zice] cometă... Tot într'acesta an, ai fosţ scumpete de toti, fiind on felder de mălai şi griă, în preţ, ae mai sus, aii fost în 20 de florinţi, era in preţ mai de jos 17, şi totuşi foa- mete n'au fost, nici oameni n'a murit. 
4. Pe un Liturghieriă de lași, 7267 (1759): 
În numele Tatălui Şi a Fiului și a Duhului sfănt; adevăr. Fată că noi, Brebeni, cu ajutoriul sfănt Dumnezăi amu cumpăratu atasta sfăntă, carte, pe drepţi banili] noştri 14 florinți. Întăe aă dat Oane Toader 1 mărieş, Nicorie Grigorie 1 pătac, Petran Ștefan 1 măreieş, Gruan Iacob îi mărieş, popa Roşiu 2 mărieş, Andraş, lui Roman nepot, 
12965. Vol. XVII. . 4 
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1 mărieş, Ardelean Onuţ 1 mărieș, Rusca, muierea lui 

Todor, 1 pătac, Mihai Nemţişorul 4 potori, Hilip 2 potori, 

Petric Stefan 2 potori, Cătrin 2 potori, Coteţoe . ... 

grăiţari, Ursul Mărtulencei 2 potori, Petric Ghiorghie 10 

potori şi 2 bani, Crătune Pătruţ 1 mărieş, Tocaciul 

Ivan 1 mărieş...., Timofie lui Chirilă 1 pătac, Bedelean 

Vasalie 1 pătac, Tiţoae 2 potori, Scovazu Anârieş î mă- 

rieş, Onu lui Mihoc 1 pătac, lonu lui Roman 1 potor, 

Sima Mihoc 2 grăițari, Dumitreţ 1 grăiţar, Şeeoan lonu 

2 potori, Gancul 1 grăiţar, Dale 1 grăţar, Dancul 1 pă-. 

tac, Stoica Tiganul 2 potori, Turcul 1 pătac, Nechituş 

2 potori, Bota Timofie 10 potori, Rus Cosma 4 potori, 

Paul 1 potor, Tobic 2 potori, Borca Toaderu 2 potori, 

Petric Lazor 1 mărieş, Marica lui Todorul [iei 1 pătac, 

Haina 1 mărieş, Malanca Lupul 1 mărieş, Pătran Va- 

salie 1 pătac, Petric Mihai 1 mărieş, Molduvan lonu 2 

potori, Chirilă 3 mărieşi, Petric popa 1 mărieş, Vlaşin 

Grigorie î pătac, Ceteraşul 2 potori, Sanhiru Dumitru 

2 grăiţari, Răgul Pătruţ £ pătac, Îndrie 1 mărieş, Pătru 

2 grăițari, Rus losip . . . 

5. Pe un Mărgărilar fără titlu: 

în numele Tatălui şi-a Fiului şi-a Duhlului); amin. 

Acasta, cinstită carte, anume Mărgărit, o ai cumpărat 

popa Grigorie din Maramurăş, din sat din Bărsana, 

drept 11 florinţi, şi am mărs şi am dat în ormeghe Chi- 

oarului, în sat în Şasa, pre măna nepoților lui popa 

Griga, Pănachi, familie curtular din €i...., să nu fiea 

patra, cum va vră acă şi cu cinste; o am dat pomană 

pentru păcatele mele, şi a părinţilor miei—și a tot rodul 

mei; şi nime să nu să afle om ca acela a o vinde sati 

a o da aire nici cum; că supt blăstămul acelor 7 so- 

horă să pee va hi acela om. Anul Domnului 1751, în 

luna lui Octomvrie in 5 zile. 

6. Pe altă foaie: 

Acastă carte o am cumpărat dela Petric 'Toder din 

Nănăneşti. În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, 

amin. Atastă săntă carte, anume Mărgăritu, o plătit ju-
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păneasa Nastafuşe a lui Creţiune Petruţ cu 11 florinţi, 
Și O aii dat in beserecă în Breb, în care hramul sfin- 
ţilor îngeri Mihail și Gavriil, să fie pomană ei ŞI so- 
țului ei, și părinţilor ei, şi a tot rodul ei, pănă a şaptelea 
rod. Scris-am dela Hristos 1170, meslilța Martie 21, în 
zilele acestor cinstiţilor preuţi: popa Teodor şi Ieretheiu 
şi popa Ştefan, şi nime dețla]- besereca Brebului să nu 
o despărţe sub (?) afurisanie. 

1. Pe un Afulitevnic de Rimnic. 7276 (1768): 
lată acasta carte de multe trebi de-o indemnarea. 

lui Dumnezei şi a, creştiniloru din Breb, ce i-a fost în- 
demnat spre acest lucru d[umnezeesc şi de cinste s[făntă, 
carte, să le fie de pomenire vecinică, Deci, întăi, au dat 
bani întru acasta carte: Coman Gheorghie 1 patac, Bale 
Pavel 2 potori, Constantin 4 pătac, Mociran Onuţ 1 pă- 
lac, Hotea Mihai 8 potori, Bud Ion 4 potori, Oanie Todor 
2 potori, Bosga Iosip 5 potori, Mălauca Gabor 1 pătac, 
Năstafa lui Moise 2 potori, Roman Văsăii. 10 greițari, 
Rus Cătrină 2 potori, Suciu Grigorie 2 potori, Lup[u] 2 po- tori, Bala Ilieș 4 potori, Pătran lacob 2 potori, Bud În- driaş 1 mărieş, Seeioan Ion 2 potori, Bogdan Onuj 4 potori, 
Vlaşin Luca 4 potori, Corbaciu Mărie 2 potori, Guţe Dumitru 5 potori, Mărica, Crăciuni 3 potori, Vlaşin Gri- goraş 1 pătac, muere lui Bota Ștefan 2 potori, Craiu Lupu 2 potori, Craiu Ion 2 potori, Bireu 2 potori, Cărje 
lacob 2 potori, Pătran Vasalie 3 potori, Rus Iosip 6 grăițari, Sacanăş Simion 1 potor, Sacalăş Pinte 1 potor, 
Sacalăş Dumitru 2 potori, Anaine Gheorghie 1 pătac, Pe- 
tric Vasalie 4 potori, Pop Ion 2 potori, Moraru Timocu 
2 mărieși, Roman Loghin 4 gră[ijțari, Mălanca Chirilă 4 
potor, Sutu lonul 8 potori, Moraru Nechita » potori, 
Borca, Grigorie 1 potori, Anuţe Rusca 2 potori, Morar 
Chirilă 1 potor, Tămaş llieş 1 pătac, Hitli Todor 4 po- 
tori, Bărtoc Docă 1 potor, Marica. Oanii 2 potori, Sima Mihoc 4 potori, Chiran Olexa 8 potori. Şi saă pus acasta cinstită carte: Tibil 4 grăițari, Doca Ioane 2 
potori, Doboşi Petre & grăițari, muere Lupului Timoc 
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2 potori, Oane Pricop 1 pătac, muere lui Borca Nicoară 

2 grăițari, muere lui Pop Ştefan 5 potori, Morar Josip 

2 potori, Petran Îndrieş 2 potori, Chiran Ştefan 4 grăi- 

țari, Dumitru lui Mone lon 1 pătac, muere lui Mone 

Lup 1 pătac, Rus Cosma 5 potori, muere lui Petric 

Gheorghie 1 patac, Bota Timochie 1 mărieş, Sacalăş 

Nechita 1 patac, Pop Iacob 1 pătac, Morar Grigorie 1 

pătac, Mălanc Îndrei 1 mărieş, Tibil Grigorie 1 ban de 

13 potori, Petric Andraş 8 potori, Crăciuni Ștefan 4 po- 

tori, Blede Nustafă 8 potori. Şi sai pus atasta carie 

de multe trebi în beserica Brebului, unde e hramul mai 

Marilor Voivozi Mihail şi Gavril, şi cine o va despărți 

Gin beserica acasta sfintă, sali o va fura, acela aşt 

să, fie afurisit de 318 de părinţi sfinţi dela Nichea. Scri- 

s-am ei Bălin, Lup, in Sărbi, în anii Domnului 1780. 

3, Pe un Octoih (fără titlu): 

Acesta Ohtoih ei, popa Lupul, în luna Iunie 4 de zile, 

acestu răvaş l-am pus ceeie să să ştie, că acest Ohtoih 

l-ati adus Dumitru Tăba din Sibiel, şi o am cumpărat 

ei, popa Lup, şi cu a miei fecior, Chirilă . ..., şi Odotie, 

şi a sa soaţe şi fetori, Ştefan şi Timochie, şi a me 

preotiasă, Flore. o am cumpărat cu 9 fiorinţi vonaș, în 

anu 1738, luna Iunie 4 zile. 

9. Pe un Penticostarion de Bucureşti, 7251 (1743): 

Cu îndemnarea Tatălui şi cu vrerea Fiului şi cu sfir- 

şire Sfintului Duh am cumpărat acasta, sfăntă carte, în 

anul Întruparea Domnului H|ristojs 1747, în ce zilele 

iera, preuţi popa Lupul cel bătrin şi popa Todor Goje, 

şi Todor feciorul lui popa Lupul, făt de peserică Crăciun 

Pătruţe ... rupt... i-au fost puteare și Satu îndurat 

de ati dat, şi o ati dat in s[flănta beserica aiclea] în sat, 

în Breb, unde este hramul a lui arhistratigu Mihail și 

Gavriilu. Crăciun Pătruţ 1 mărieş, Rus Cosma 1 mărieș, 

Porfira 2 potori ..., Moltea, Matei 1 pătac, Ștefan 2 po- 

tori, Sofie Balneaca 2 potori, Lupu lui Viașin 1 mărieș, 

Dumitru lui Marie 6 potori, Simionul Hotenci 2 potori, 

Cosmie Macovei 1 pătac, Bărsan Dumitru 2 potori, Tă-
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maș Lupu 2 potori, Hotean lonu 1 mărieş;, Potosca 4 
mărieş, Costinaş Temoc Ileşutoie 2 potori, Hilip 2 po- 
tori, Irina Sărbanca 2 potori, Sima Mihoc 1 pătac, Coteţ 
Îndrieş 1 patac, Țigan Grigorie 1 mărieş, Pătran În- 
drieş 1 pătac, Cărje lonu 2 potori, Borca Marica 4 
potori, fata 1 pătac, Hăma Vascoc 23 bani, Ştefan lui 
Găvruş 1 mărieş, Oane Toader 1 mărieș, Chiran. Griga 
1 mărieş, Petre Timocai 6 potori, Todoru 1 pătac, Sir- 
han Vasalie 1 pătac, Mălanca, Lupu 1 marieş, Cirje Du- 
mitru 1 mărieș, Părasca 1 mărieş, Sima Călina 1 pătac, 
frate-săi Ion 1 pătac, Goje Vasalie 1 pătac, Gruai 
Iacob 1 mărieş, Anisie Puchen + mărieş, Sosie Berindei 
1 pătac şi... potor, Goje Marica 1 pătac şi... potor, 
Petric Tasie 1 pătac, Todor Ilei 76 mărieş, Goje popa 
Todor 3 mărieși, Porfira lui Samoilu 2 potori. 

10. Pe o Psaltire, dela, laşi, 1757; pe foaia 1: 

În anul 1852, August în 5 zile, zio Joi, aiă călcat Înpă- 
ratul Iosip Franţisc în hotarul Brebului. Cine vră acasta 
să ştie cei mai în jos. A scris Batran Todoru. 

11, Pe altă pagină: 

În numele Tatălui şi-a Fiului şi-a S[tântului] Duh ; amin. 
lată ei, popa Ștefan... acasta, sfăntă Psaltire... 

12. Pe un Friod de Iaşi, 4747: 

A[nul] D[omnului] 1843 at fost scumpete de făn în 
Maramorăş, și bani încă ati fost foarte puţini întru acest 
an. Scris prin mine, mai micul între fraţi Lazar Florian, 
parohuşul locului. Dat în Breb, în 24 Martie. 

13. Pe alt 7'riou, tot de Iaşi, 1747: 
În numele Tatălui şi-a Fiului şi-a Duhului Sfănt; amin. 

lată, de acasta înştiinţăm că cine este lăcuitori Pop 
Chirilă, în sat în Breb, în eraşu Cosoului, în casa lui Pop 
Chirilă, fiind protupop Andraş în Breb, rugat de săteni] 
să scrie zapis, deci, avănd în beserica, o Catelnă scrisă 
cu măna, şi o ati findut dept 6 florinţi, şi i-a dat în 
cartea acasta, apoi 6 florinţi, i-aiă dat preuţii, popa Todor 
şi iară popa Teodor. În cătă atasta apoi hă mai dat:3 
mărieşi, apoi Crăcun Pătruţ un mărieş, Ile Todor un mă- 
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rieş, apoi Petric Grigor un mărieş, Sabo Vasalie un 

mărieş, Palaghie lui Ionel un mărieş. 

14. În partea reservată pentru femei, săpat în părete: 

Aicia, sai ingropal popa Petru; anul 1702, luna Iulie. 

15. Afară, către Miazănoapte, săpat în părete: 

+ E în Tatăl, Fiul; şi popa Bălin. 

16. Pe portiţa ţintirimului, săpat: 

An dela Adam 729%, iară dela I[isuls H(ristojs 1790. 

x. 

BUDEȘTI. 

A. Biserica din Josani. 

1. Pe un Apostol din Blaj, 1802: 

lată că acastă carte, anume Apostol, l-am cumpăratu 

ei, Feiru Toader din Budeşti, cu soța me. Popu loană, 

fata lui popa lonaşu, şi o am pus în besereca-din-josu. 

în Budeşti, cu s(fânjta, evanghelie d'inpreună, care evan- 

ghelie o aii cumpăratu Oniţa Anişoară, mama me, 

pîntru a noastră muncă de dreptu; nime să nu îndrăz- 

nească, a le zminti dinu s(fănjta beserică acasta, de unde-sii 

numite, la hramul s[fănltului arhereii Niculai, suptu blă- 

stămulu acelora 318 de părinţi sfinţi dela, soborulu celu 

din'ntăe din Nechie. Scris-am ei, Feiru Toaderu din Bu- 

deşi, fiindu diacu a beserici in Budeşti. Anul Domnului, 

1804, luna lui Aprilie, de 7 zile. 

2. Pe o Cazanie dela, laşi, 1643: 

Cu îndemnarea Tatălui şi cu puterea Duhului Svint, 

cumpărat-aii acasta carte, anume svinta Evanghelie 

rominească, ati dat trei[s|prăzece florinţi pre dinsa. Dec 

de jumătate de preţul aceştii svinte Evanghelii a dat 6 

ftorinţi şi 8 de bani, anume: şerbu lui Dumnezăi Oprișe 

Tămaș, şi cu jupineasa sa. Oprişe Hafie. din Vinţeşti, să 

le fie pomană lor printru păcatele lor, şi părinţii lor, şi 

moşilor şi strămoşii, şi tot rodul lor, să le hie pomană. 

Şi a dat popa 'Manul din Budeşti într'acasta svintă
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evanghelie: 100 de bani, să le hie pomană dumisale, şi 
cu jupineasi Anuţe, şi-a părinţilor săi, și-a. moşilor şi-a, 
strămoşilor, şi-a tot rodul săti, se le fie pomană. Şi [ai] 
dat popa Grigorie din Budeşti: 100 de bani, să-i hie po- 
mană intr'atasta svintă Evanghelie, domnisale Şi jupi- 
nesei, laleana, şi părinţilor sei, şi moşilor, şi strămoşilor, 
şi tot rodul, să le fie pomană; şi ai dat Dunca Gabor 
cu jupăneasa, sa din Budeşti: 100 de bani într'acasta 
svintă, evanghelie, să le fie pomană lor, şi părinţilor, şi 
moşilor, şi strămoșilor, şi tot rodul săi, să le fie pomană, 
Din Rusu dela, Beclean; Marin Ion a dat: 100 de bani, 
să-i fie pomană domisale, şi din Nemitea Ruminească, 
Luca lon: 10 de bani, să le hie pomană lor şi rodului 
a tot. Şi ai dat Marinca Ioncea, cu jupineasa sa, cu 
Anuță: 100 de bani. Prin greşala loru, ce le-ai murit 
un coconu nesocotit; de acția] noi am erutat să dea în- 
tr'acasta svintă evanghelie, să le fie şi lor pomană, şi 
părinţilor, și morţilor, şi strămoşilor, Şi tot rodul, să hie 
pomană. Și ai dat Bud Luca 18 de bani, și Bud Îndriaş 
10 de bani: să le fie pomană lor şi jupineasalor sale, 
intr'acasta, svîntă Evanghelie, şi părinţilor, şi moşilor, şi ' 
strămoşilor, şi a tot rodul să le fie pomană. Și ai dat 
aceşti boeari ce sîmtu scriși aice într'acasta svință evan- 
ghelie din Budești și din Vinţeşti, întraceste doao be- 
serici, din Budeşti şi din Vinţeşti, şi o ai făgăduit la 
hramul lui S(feltii Niculae; iară cine va fi slujitor la aces|t] 
svinte preastol datorii a sluji şi-a ruga D[ujmnezăi, 
printru păcatele lor, şi a rodului a tot. Iară cine o va 
lua dela preastolul la Dţujmnezăă, de o va duce și 0 va, 
pierde de-acolea, el să fie blăstămat de trei sute și opt- 
sprezece de oteţi svînţi din va. Nicheiu, şi să fie procleat, 

„anatema, amin Scris popa Grigorie ot Budeşti, pen Box 
[ame lui Dumnezeii] 1647, amin. 

3. Pe un Ceasoslov din Viena, 1793: 

Precistite frate Iacov, cisteşte pre cil mai b[ăt)rini, şi 
nu fii neasculturiu; fiu neasculturită întezteza [întristează] 
pe tată-sa şi pre mamă-sa, iară fiu înțeleptu vesăleşte 
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pre tată-săi şi pre mumă-sa; miri la furnecă, o lene- 

şule ! Bulu Simion .. . varmida Sonocului; Bulu Simion . ... 

şi.nu vi nebunu, care om nebu(n]și mare minte, precistite... 

4. Pe o Bvanghelie de Blaj, 1716: 

Cu ajutoriul S[fintei] Troiţa s'aii cumpărat acasta s|făntă] 
carte, anume Evanghelie, cu cheltuiala Oniţa Anişoră, 

să-i fie pomană pîntru sufletul ei şi a soţului ei, anume 

Feir Vasalie, şi a fecorului ei, Feir Tooderu, şi a tot 

niamul lor. Cei morţi, moșşi, strămoşi, şi moşe, stră- 
moşe, pănă la al şeptele niam. Şi ai dat pre atasta 

s[făntă] carte 17 florinţi şi un husoşi, în anul dela Hiri- 
stojs 1797, luna lui Ianuarie în 6 zile, şi oi datu-o în 

Budeşti, la, besereca, din jos, unde e hramul sifăntului] 
arhierăii Nicolae, fiind stăpinitori besericilor atunce 
Exelenţia Sa Andrei Bacinschi, dela episcopia Ungvar, 

fiind în Sigheti vicareş Alecsandru Bacaţie, şi potropop 
eraşului Cosoului Rădnic Teodor, şi parohuș satului fiind 

ei, Simon Ştefan din Vişeu-de-mijloc. Iară stăpinitori şi 

crai Ţara Ungurești fiin[d] Franţascus al doile. Iară cine 
o va vinde sati o va înstreina dela atastă s|făntă] be- 

- serecă, să fie anatemisit de 7 sfinte şi a-totă-lume 

soboră, amin. 

„5. Pe un Mineiii slavon, manuscris: 

Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu să- 
v[ijrişire D[uJhului, bine a vrut Vinţeştenii, satul tot, 
cu tare şi cu mare, de aii cumpărat acasilă] s(fjintă 
carte, Mineial, drept 4 florinţi, şi Cupce Lupul 3 fiorinţi 

însuşu ; şi s'ati pus în beserica ca bătrină în Vinteşti, 
să le fie pomana. Iară cine vor fura, din s|fjinta bese- 
recă, să fie procleat, teacleat, anatema de 318 de sfinţi 

părinţi, amin. Anul 1684. , | 
6. Pe un Jinologhion, fără. titlu :. 

„ nemiş din eraşul Cosoului, din: sat din Budeşti 
Zrilis(!), 1 anume Pinte Ştefan, şi cu a, sa jupineasă, Bud 
Mariuţa. lată noi amîndoi ne-am vorovit, ca, soţ cu soţ, 
să, cumpărăm o carte; dec ne-am îndemnat Lupu lui 

Orboe, adecă, Cicei Lup[ul], şi diacu Zrilis(!). Dec Ștefan
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şi cu Măriuţe at dat în mîna diiacului Lupului, ai aat 30 de fiorinţi vonaş, diiacul Şi cu Ștefan ati mersu la minăstire[a] Birsanii, şi ai dat dreptu carta acasta 30 de florinţi prilis (sic?) lui popa, Grigoraş, pentru păcatele lor şi a tot rodul lor, să le fe pomană pină în veci. Şi o au făgăduit la hramul lui S[fejti Nicolae Ia, beserec[ă| în Budești, și o ati dat în minile preuţilor: a lui popa Io- năşel, şi a lui popa; Luplul]—preuţii să aibă a ruga pre D[ujmnezăă pentru păcatele lor şi a tot rodul lor. lară cine aru vrea, o zminti. sai într'altă. formă să se piiarză, sa să o vinză de unde-i numită, dela beserec[a| din Bu- deşti, să fie unul ca acela, afurisit. De de aceste înşti- linţăm pre toţi cinstiții boier, că, în zilele acestora stă- pineasci țerile, adecă, întie: 1) Pătriiarhu dela Roma, Benedictu, a doa; 2) iarăş mai mare stăpinitoare pre jerile aceste este Crăiasa, Marie-Terezie; a 3) Vlădicul dela Mocac, Mihaiă Manuil Orșlavschi; a 4) vicariş în Maramurăș, Daniil Gavrilovic: în Sighet lăcueşte; a 5) în erașul Cosoului, protopop Andraş din Gulești; în eraşul Izei protopop lonaş din Săcel. Apoi iaraş mai mare dlojmnu în Maramurăş, fiuşpan Barcoţi Imvre. Viţe- ișpan Budai din Sighet; apoi în eraşul Cosoului jurat Dunca Şimon âin Sirbi; într'a, Izei, eraş jurat, Bale Mi- haiă din Eud. Dec de aceste am scris, că pe aceea vreme acea Dlojmni stăpinie ţările; și sai cumpărat acasta; şi am ei scris, un păcătos şi greşit în multe valuri a lumii aceștia: Și mai păcătos decit toți păcă- toşi: popa Ioneșel, fecorul lui Pop Matei din Budeşti, am scris. Anul 1757, m[esi]ța, Ian[uarie) 238. 
7. Pe un Octoih dela Rimnic, 174: 

Acasta carte Octoihu o am legat ei, Cointe Arimie din Suşeşti, în anul Domnului 1848. Și acasta carte Oc- 
toih o am dat eă, Coite Erimie din Șușești, lui Avram 
Lupuţ din Chizbae, cu 2 zloți în argint în zălog, pînă 
Pogoşan. Danilă o va scoale, şi, cînd bani va da, cartea 
sa va slobozi în înapoi, şi s'aii dat atasta, carte în anul 1853, în luna lui August în 8 zile. 
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3. Polistava din Blaj, 1808. 

9. Pe o Psaltire rusească: 

Cu îndemnarea Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint, 

aceste 2 cărţi, anume Polista, şi Psaltire, eii popa Gri- 

gorie a scris acestea, pomana a lui Cice Ştefan din 

Budeşti, să-i fie pomană — pîntru păcatele sale şi-a pă- 

rînţilor şi-a tot rodul, să li sa iarte păcatele; iară cine 

o va lua dela, sfțănlta minăstire, dela, hramul ...; iară 

ci[ne] o va perde dela minăstire, să fie blăstămat de 

318 părinţi sfinţi, şi se fie anatema, amin. 

10. Pe un Triodion din București, 7255 (1747): 

în numele Tatălui şi Duhului Sfint, amin. lată că dăm 

a şti tuturor că, cine ai fost lăcuitor nemiş in Budești, 

anume Marinca Toma, ai avut un ficor, anume Ion, şi 

în anul 1747, în luna a lu Feurarie de unsprezece zile, 

ati fost fezor ca de 20 de ani; şi, fiind un pohoi mare, 

adecă apă, sai înecat fetorul în Onţa, şi nefiind spo- 

vedit şi cuminecat; iară noi, preuţii satului, am ertat, 

şi l-am provoait, şi i-am cetit deslegare; şi am ertat 

toate, ca să ne cumpere carte atasia, anume Triod, 

pînă. şi Strasnicu, şi, adavăr, că, Toma saii făgăduit că 

o va cumpăra, şi aii dat la popa Ionăşel 15 fiorinţi 

vonaş; şi am, eă popa lonăşel am, dat 12 mărieşi, cu 

soţa sa, anume lura Măricuţa. Şi au dat popa Ionaș 

cel bătrin 5 mărieşi, şi atita este preţul cărţii aceştie, 

şi noi acestția| 3 omin[i] o am făgăduit la hramul lui 

S[fin]tu(i) Nicolae la, beserec[a] în Budeşti. Că cine vor 

fii slujitorți], să aibă a pomeni şi a ruga pre D|ulmne- 

ză pentru păcatele lor şi a tot rodul, pină in vecu. lară 

cine “a afla a o zminti dela hramul lui Sffinjtu[l) Ni- 

colae, adeca dela besereca din Budeşti, unul ca, acela 

să fie blăstămatu de 3 sute şi 1% de oteţi sfinți din Ne- 

chie, şi să fie treclet şi procleat ca Arie şi ca Iuda, 

unul ca acela ce aru vre săo vinză sai, într'altă formă, 

să să piiarda de unde sai numit. Dec de aceste dăm 

a şti tuturor, în zilele cărui D[olmnu şi biruitor: fiind 

atunce Crăiasa Mariei-Tere(re)zie, în Bet fiind; în zi-
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lele vlădicului dela Moca€ Manuil Oroșlanschi, şi vica- 
riuș în Maramurăş, în Sighet Andrei Bacinschi, şi în 
Giulești protopop Rănicu Vasile, şi apoi în Mara- 
murăș fiind mai mare djojmnu fiuşpan Haler Laslăii, 
Și viţe-ișpan Serenci Frențiu din Siget, apoi în eraşul 
Bosoulvi jurat de ormeghe filin]d, în Budeşti, Rădnicu 
Nicoră, iară în eraşul Izei, în Cuba, Săpinţan Vasilie; 
in eraşul Sighetului jurat Popovit, iară într'a, * Hustului 
jurat Renti; iară atasta am scris, să să ştie, că în zilele 
acelora sati cumpărat carte atasia; şi am scris ei, 
mai micul şi mai păcătosul decit toţ păcătoşi, popa 
ionăşel din Budeşti, asutor de sabor; şi rog pre dumile 
vostre, ci[njstiţi preuţi şi cetitorli], cari vi sa, timpla 
a ceti pre acasta carte, vă rog, o fraţiloru, ca să siliţi să 
nu o prepurtaţi răi și grozav, ce vă, rog binişor se 
nu 0 picaţi cu lumina, ce să siliţi frumușel, ca, şi voi 

„Să aflaţi milă şi dar dela milostivul D[ujmnezei şi 
dela Împăratul Ceresc, ca să aflaţi şi voi după moarte 
vostră pomană în vecie vecului, amin. Anul 1748, luna 
lui Fevruarie de 5 zile. 

11. Pe icoana, Sfinţilor Vasile, Grigore şi loan: 
Acasta s[fănjtă icoana, aiă plateat Marinca popa. Lupul, 

Marinca, Marie, Todor, Marie, Ionaș. D[oajmne  Isfuse] 
H[ristoas(e], primeşte acasta, jertva [în] înpăraţie sa, amin. 
1756, luna Noemvrie 29. 

12. Pe alta. în altar: 

Acest oltar, cu icona la ola[ijtă, pă prestol, a plătit 
Draguș Matei, şi cu solajța sa, Marica, şi cu fiiul săă 
Ștefan, să le fie pomană loru în veci, amin. Ani dela, 
H[ristojs 1812. Ai lucrat Opriș lanoș, pictor. 

13. Pe iconostas, de-a stinga: 

Din mila lui Dlujm(ne)zăă, şi din darulu D[u)hului 
Sflijat, ne-ai invrednicit D[ujmnezăă de amu inoit aceste 
sfinte icone intr'acesta besereca, in zilele acestora 
omini: întie, popa a satului, Marinca popa Lupu, Budu 
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Budu Matei, Budu Ursulu, Dunca Palcu, Feru Vasalie. 

Dila H|risto]s 1762, Fevruarie 28. 
14. De-a dreapta iconostasului : 

Dunca Ciţcău, Vanda Ștefan, Popu Nechita, Popu Gri- 

gorie, Popu Toderu, Bud Mihocu, Popu Matei, Ciceu 

Cosma şi cu fraţii lui. şi cu totu satulu înpreună, să le 

fie pomană în veci vecilor, amin. Zugravul Alexander, 

Pop Durhitru, Bud Ciceiă, Opriș Toader, Tibil Toader, 

Marinca Timoc, Bud Cicei, Lupu diac atunci. 

15. De-asupra, uşii de întrare, săpat: 

Acasta beserica, în zilele lui popa Tin[c]ulu şi lui popa 

Grigorie, a făcut Nemiş Ștefan Atansie, Budeşti, 1643. 

Lupea, șu cAna... Renic ionaș, Oniţa Marincaş; al 

fost gazda din Budești. 

Se păstrează, după tradiţie, cămașa şi coiful vestitului Pintea 

Viteazul. 

B. Budeştii din Susani saă Vinţeşti. 

1. Pe un Anghelist(?) rusesc, manuscris: 

Cînd ai fost suşie de fin de m'am descotrit eu, popa 

lanoş din Vinţeşti, sura(?), după S(fănjtu Gheorghie, ati 

fost anul 1740, şi ati infrunzit pe la 8 Mai codrul, și 

pre pămint era bai(!); era pe la acea vreme şi era nevoe 

mare la omini. 
2. Pe altă foaie: 

7127 [1619]. Cumparat-ai atasta carte, anume Anghe- 

listu, Matsuţa Gavriila dănu Budești, cu jupineasa dom- 

niisale, fetorulu săi, anume Taiul, ca să fie de po- 

mană domniilor sale: de va vr& Dlujmn[e]zăiă să fie preutu, 

să-i hie de triabă în vahi; iară, să nu va hi preutu, ia 

să hie svintii besereci, Svintul Sîmnicoară, ca să ne 

hie pintru păcatele noastre şi piatru a lui Atanasie, 

pintru a rodului tot. Iară cine să va ispiti a loa.-o dela 

svîntul hram a lui S|fănjtu Nicolae, să o vînză, ai dinu 

fecori miei, ati din traţ cineva, să nu fie volnic nime, 

nece dăn rodul nostru să n'aibă a o lov[a], numai să ce- 

tiască, dintrinsa la svînta besereca. Iară cine să va
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ispiti a o depărta dela svlă)ntulu hram a lui Slfe ti 
Nicolae, el să hie procleat Şi trecleat de 300 şi 18 părinţi 
dintru Nichei, şi să hie anatemă, amin, amin, amin. 
Vleat 7128 [1619—20]. 

3. Pe Biblia de Blaj, 1795: 
Dr[a]guş Mafiie, 183 33-4. Acasta S[făntă| Biblie o am 

cumpărat ei, popa, Petru parohuşu din Budeşti. 
4. Mai jos: 

La Ciei Solonie am dat doi zloți de argint şi un 
husoș, şi, pentru cununie. doi zloți de argint. 

5. Pe un Ceaslov de Rădăuţi, 1743: 
Din vrerea, Tatălui şi sirguire Fiului şi obrișirea 

Duhului S[fănt], cumpărat-am atasta carte, anume Polis- 
tap |=Polustav) rumînesc, de rugăciuni, și de umilinţă, şi 
de alte treb[i] frumoasă, de măngăere sufletului, anume 
şerbii lui Dumnezăt tăţi din Budeşti şi din Vinţeşti, cine cu 
căt [i-a] înputerat milostivul D[u]mnezăi, cite un mărieş, şi 
cine un pătac, și cine doi potorli], adecă cu toţi. Ce, cine 
dintre dînși, cine ai făcut Şi de alte ori bine dintre 
dinşi, aş a făcut şi aceste, carii nu i-am pus numele 
lor, a tuturor, pentru că s'ată făcut mulţi, dară Dumnezăti 
să le scrie numele lor în carte vieţii; şi at făgăduit la 
hramul lui S(fănjtu Nicolae, în Budești şi în Vinţeşti, ca 
să le le fie lor și a tot rodul lor pomană în veac, preu- 
ţii ca să roage pre Dumnezăi de pre acasta sfintă, 
carte. Iară carele o aru zminti, sau să o piarză, sai 
să o vindă dela beserica din Budeşti, unu ca acela 
să fie treclet, proclet ca Arie și ca Iuda; anul 1745. 
Preţul cărţi: 10 florinţi ati dat pre dinsa. Scris-am ei, 
smeritul și greşitul şi păcătosul şi mai multu greşit și 
păcătos decit toţi, ei, preut popa lonaş, fecioru lui 
Pop Mateiă din Budeşti; am scris, că cine va ceti pre 
dinsa, ca să nu o pice cu lumina, ai să o poarte răii, 
ce precum 0 ar afla, de mine biciuluită, și ferită şi 
socotită, aşă să sil[eajscă şi ei, ca şi după moartea lor 
să afle şi ei loc de odihnă, în vecie vecului, amin. 

6. Pe un Chiriacodromion din Bălgrad, 1699: 
E, popa Gherasim din Homorodul-de-jos, daii atasta, 
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carte, Ucitelna, suptu lăgătura de 40 de florinți, cinudu 

hi-voiti di bini, să-m slobază carte la, mină. Seris-am în 

Terebești, dinaintea lui . . . Ion şi fecorul lui popa Gliga, 

Atriea diacul. 

7. Pe altă pagină: 

E, popa Dirasin, scriă de rindul socro-mea anume, şi 

mi-erea, prelolteasa lui popa Petre, su tilm)platu murtea... 

în vrem[ea] cumi, anume în Hueaesi, laseat-[a]m în na(?), 

ce amu luat fata ei, anume lonă, deci, socro-mea fiindu 

neispovedeta, totu vomu cuminecatu şi amu grijit, ca 

o mali]c[ă], înşi deslegarea nu amu cetitu atu[njci, ce mamu 

dus la sabor, şi amu spus rindulu socro-mea; soborul a 

fostu ... la popa Văsii, şi ai fostu popa lon de Juji, $ 

popa Costin din Jeraoşa, şi alţi mai mulţi; deci aă In 

214. 

aşa, toți, să-i facu seredaru şi să o deslegu. Deci l-amu 

făcut însucu, şi deacu, amu adus pre nepotu Văsii, săborul 

miaii [imputernicit] şi tote se le facu, ce să cade, bine, de- 

plinu ... şi aşa amu făcut princumă[njdări; şi, copişăul, 

in]că amu dat 4 mărieși .. ., şiau trebuit socro-mea tote 

di n 'amu(?), numa[i] noe potori amu aflat; ştii inţelepţi cu 

ce să facu acăla(!). Deci ei, popa Dirasin, le ertu tote, 

pe doezecide florinţi mai sus ma, mă sști Dumisău(!), şti 

şi muerea, mea, lonă; pilnjtracea scrii aici, la acasta 

sfintă carte cu totu. Deci, de sav afla cineva după moartea 

mea, din fezorii şi fete a socru-mlileii, săcotă rămaşi 

la, pro[njcii mei, nemica, n'aă rămas alta, fără numai 4 

cărți. Acasta şi Molitanicu şi o Saliltire și Dasvejiu(!). Deci, 

daca oru da acei 20 de florinţi în mina prulnjeilor 

mei, apoi să fie slobozi a părţi acasta patru cărţi. 

Dară, de se va scula cineva, să ee cărțile fără... . dela 

prunci mei, fără bani, să fie afurisit cu acălțela, 40 de 

Leturâii ce am făcut, şi cine va face acea drepiate, să 

paemu( !) că ma(?) ajugă(n]du la înţelept; ei, popa Dirasin, 

aşa lasu, aducă[n]du-mi aminte de morte în tot tasulu. 

Cine nu..., să dae samă în ea judeţului. | 

8. Pe o Evanghelie din București, 1160; pe p. 1: 

lată ei, Matei Drag(r)uș, din Deseşti fiind de loc, mam
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căsătorit în Budeşti, şi am luat pe Bud Mărie, fata a 
lui Bud Vasile, şi, din mila lui Dumnezăi, preut fiină, 
am stat în parohie în Vinţești, în anul Dlomnului] 1807, 
în sfinta luminată zi a Învieri, Matei Draguș, parohuş 
în Vintești. 

9. Pe altă foaie: | 

Milostivitu-s'aă Domnul I[sujs de ai trimis noua lu- 
mina lumii, acasta sfintă, Evanghelie, în satul nostru 
Budeşti, şi, aflindu-să un om, anume Vinţ Vascu, de ai 
cumpărat acasta sfintă carte, dirept 14 tlorinţi, şi o ai 
dat. pe sama, sfintei biserici în Vinteşti, să le fie po- 
mană pentru sufletul dumilorsale, pentru anume: Nas- 
tafie Vinţ şi răpăusata Ileana, şi pentru cei răpăusați 
părinii şi moşi a dumilorsale, pre numele lor ; Şi nime 
să nu fie slobod a o vinde; la cine o aru vinde, şi cine 
o aru cumpăra de la cel ce o vinde; să fie afurisit de 
3 sute şi 18 părinţi, c'aii făcut săblojrul întie la Nichiea, 
făr” nu mai de s'ar afla din sămiînţa dumilorsale ; de saru 
strica acasta sfintă carte. să o întărească cu legătură. 
lară, de nu vor fi din săminţa, lor, să o intărească cine 
a o stăpini. Scris-am ei, Ungur Ioanu dela Ungureni, şi 
ai fost acolo în casa dumisale de faţă, anume popa 
Lupul dela. Cirneşti şi dumialui cirsnicul din Vinţeşti, 
Opriş Virtic, şi dumialui Vagren Petre, şi dumiealui 
Bude Foan dela Ungureni; şi o lăsatu în mîna Molitvi 
Sale popa Lupu dela Budești, — dumialui să o stăpi- 
nească pină unde va trăi, lîngă atasta carte. Ati mai 
luoat dumielui şi alte iosaguri în sfinta bijsejrică, anume 
sfeşnincul prestolului pentru 4 fiorinți; şi aceste ei le-am 
datu Vințu Vascu, în veci să fie. Anii Domnului 1766, 
Dechemvrie 6 zile. | 

10. Pe un Penticostarion din Rînnic, 7251 (1743): 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh. Iată 
de acasta înştiințţăm că, cine-i lăcuitori nemiş din sat 
din Budești, anume Bud Mihoc şi cu a sa, muere, 'To- 
dişca Gafie, apoi alta poreclă: Zimbrul Mihoc. Deci ej, 
filinJd omin[i] bătrîn[i), ca de 70 de aii, ai mai bine, at 

215, 
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fost un omor de cumă, cînd aă fost anul 1742, şi ave 
5 fetor[i), toţi holtei, şi o fată măritată la fecorul lui 

Baioș Gabor, la Vasalie, şi tuma i-au luat pre toţi, şi 

ati murit, şi aii rămas numai bătrîni amîndoi singuri 
fără de ficor(i]. Ce sor face ei! Zice: o, răă sai miniat 
Dumnezăii pre noi! lară cei aşe îndrăgisă besereca : cum 
auzisă clopotul, ei numai ce sosisă la beserecă amindoi: 
sara, la vecțejrnie, deminaţa la utrene, şi la sfțănjta 

Liturghie. Deci ei, popa lonăşel, find păcurar şi păs- 
tor turmei lui H[risto]s pe acea vreme, şi văzindu-le 
bunătăţile lor, Pam zis: nu vă obiduiret, dragii mei, pentru 

ce vai luat D[ujmnezăti fămea şi coconii, că Dum- 
nezăii a vrut aşă. Dec ei, find[uj-le duhopnicu, popa 

lonăşel, i-am îndemnat și am zis: iată, dacă vă pare răi, 

dară iacum îuţa, vedeva [=iată cum îţi vedea] fecorii voș- 

tri aice pre pămănt: adecă, ne cumpără carte ce lumi- 
nată, care să începe din zua de Paşti, pînă la Dumi- 

neca Mare ţine rînduiala ei. Deci Mihoc şi cu Gafie au 

zis: noi, dragul nostru părinte, cum nea dzice, așt om 

face. Det e, popa, am ştiutu că ai lasat neşte diecii. 

acei ce purta cărţi, la popa Gheorghie in Daneș, şi aii 

tremis popa Gheorghie în Băiţe, la Morar lon, şi am 
mersu e, popa lonăşel, şi cu Mihoc, în Băiţe, şi au dat 

pe carte atasta 12 fiorinţi vonaş Mihoc şi cu Gafie, 

pentru păcatele lor şi a tot rodul lor, să le fie pomană 
pînă în vecu, amin; şi o aii făgăduit la hramul lui Slfănltu 

Nicolae în sat în Budeşti, în anul 1,52, în luna lui Martie, 

în 8 zile. lară cine aru vre o zminti de unde-i numită, 

să fie afurisit unul ca acela, şi blăstămat de 318 sfinţi 

părinţi din Nechie. Dec de aceste inştiinţemu pre toţi 

cinstiții boer, se să şiie în zilele căror biruitor stăpi- 
nescu pămîntul acesta, adecă: mai mare stăpinitore 

este Crăiasa Marie-Terezie, în oraşul lui, în Bec, lăcuind 

a doa: vlădicul dela. Mocat, Mihail Manuil Oroşlavschi, a 

3, vicariuş, lăculi]nd în oraşul Sighetului, Andrei Bacinschi ; 
in [eraşul] . . ., protopop Andraş; în eraşul Izei, în End, 
protopop Lup; iarăş mai mare d|o|mnu şi fiuşpan în Ma-
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ramurăş, Barcoţi Imvre doa, în Sighei vice-işpan Ma- roti, a 3-e, în eraşul Cosoului jurat au fost Rădnic Ni- coră, şi sati atunci pristăvitu-sa; a 4, în erașul Izei, Săpințan Vasilie din Cuve; a 5, în eraşul Sighetului, ju- rat Simon Laslăii, adecă ginerele Săpinţanului, a 6, in eraşul Hustului, Bale Mihai. Dee aceste am scris, să să ştie, că pe acea vreme inbla produţiile, adec|ă| cerca nemisigul in Maramurăş. Dec ac să ştiţi că aşă să ră- dicasă zăpodiile şi se aşezasă dealurile, cit sa facut-să minune mare. Ei am scris, un păcătos, popa lonăşel din Vinţeşti; anul îi scris mai la mijlocul scrisoarei, şi luna. 
7. Pe un Zriodion de Blaj, 1771: 
Acasta sfintă, carte, Triodu, l-ai cumpărat pe sama sfintei beserici dinu Vinţeşti, dinu în satu Budeşti Ma- ramorișu; banii i-ai datu oameni, şi din josu, și dinu susu, carii ce ai avutu, pătacu ati mărieșu, av 2 potori; cine o ar fura, sai lua din beserică, să, fie afurisit, ana- timă, procleatu de 318 de sfinţi] părinţi. Scris-am ei, Marinca popa Dumitru, popu Vasilie diiacu. 

8. În allar, pe dosul iconostasului : 
lată de atasta din mila milăstivului Dumezăti cine-i lăcuitor: Nemiş Berinde, popu Nechita Şi cu a sa jupi- nease Birtocu Năstafă, Duhul Sflint i-ai luminatu şi i-ai indemnat, şi ati zugrăvit oltariulu cu a lor putere drepta, di 14 florinţi, pentru păcatele lor şi a părin- ților, a Nechitei popu lonaş, tată-săă Birtoc Griga; D[ojmnu D[ujmnezău nostru, cela ce prin pocăință aj dăruit ertare oamenilor, şi ai arătat noua pilda cuno- ştinţei de păcate şi a mărturisirei, pocăinţa prorocului D[a]vedu, spre ertare, însuţu, Stăpîne, pre noi cei căzuţi in multe și mari păcate, ne milueaşte după mare mila ta; şi, într'acasta vreme fiindu preutu în satulu popa 

lonaş, se-i fie şi lui pomană pină în veci, amin, amin; 1760, luna lui Noemvrie 4 zile. 
9. În tinda femeilor, săpat în părele, de-a stinga : 
Alnnjo 183:;, 16 Iunie, R[everenjdus d[omi!nus Matheas Dragus. 

12965. Vol. XVII. 
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10- Pe icoana Maicei Domnului: 

Ad[asjtă [ilconă slfănltă ati cumpărat Cupce Ivonă, Ta- 

maş Nastafie, pentru sinătate şi ertare de păcatele a 

morţilor săi. Anul dela Naștere lui H|risto]s 1755, luna 

April 8. 
41. Pe alta: 

Bud Toader; 1755. 

12. Pe iconostas: 

Din mila lui D[ujmnezăă şi din darul D[ujhul[ui) 

Sflijnt sai milostivitu D[ujmnezei de sai făcut, şi sai 

indemnatu, din indemnul lui popa Ionaș, de s'aii zugrăvit, 

pesereca, de zugravul Alexandru Ponehaschii, şi s'au zi- 

dit atasta sfintă beserică, spre lauda lui D[ujmnezăă şi 

spre isvăbire sufteteloru creştineştă, şi a satului tuturora, 

noi, titorii, eii, popa Ionaș, preutul satului, şi cua sa ju- 

pîneasă, ura, Măricuţa, şi feciorii lor, Vasilie şi Toader 

şi Grigorie, şi fătuţe Ionă, şi Bud Toader şi Opriş Viriic 

şi Bata Ștefan. Anul 1760, m[esi]ţa Noemyvrie 8 zile. 

13. Pe uşa din a dreapta celei împărăteşti : 

Gun Atepn KSuna (Mapnu BacHia ch KENOAMS CEOEA H Co Ua4, 

CROHAM, 34 CBOE OTIISUITENHE PPEAXOAI, POE AXRH, 1628.|=aceste 

avere le-a cumpărat Mariș Vasile şi cu soţia lui şi cu 

fiii lui, pentru iertarea păcatelor sale; 1648). 

XI. 

CĂLINEŞTII DiN JOSANI SAU CĂIENII. 

1. Pe un Apostol din Blaj, 1167: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 

lată atasta carte, anume Apostol, l-ai cumpărat Irinca 

Nastafa, şi cu soţul săii, Vasalie, din putere lui D[ujm- 

nezăiă şi a Maicei Precurate, ca să fie pomană la tot 

rodul, şi a părinţilor săi; pîntru ace sa plătit cu 12 flo- 

rinţi. Iară cine să va afla, să o fure, sati să o vinza, 

să fie afurisit de 318 părinţi sfinţi din Necheea,; şi sa 

dat în besereca,, în Căeni, ca să fie acolo, la hramul Naş- 

teri Născătoarei de D|ujmnezei.
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2. Pe o vunghelie de Blaj, 1776: 

În numele Tatălui și a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
Acastă s[fănjtă Evanghelie a cumpărat Șerba, Năstafă, 
pentru ertarea păcatelor ei, şi a părinţilor ei, şi a fra- 
ților, şi a surorilor, şi a moși şi strămoși, şi acasta 
Șerba Năstafă a cumpăratu şi Apostolu şi atasta s(fănjtă 
Evanghelie, şi ai dat pentru amîndoe 27, douzăci şi 
şepte de florinți, şi le-amu numitu pre amidoe la s[finJta 
besereca, în Căeni, la care este hramul Naştere Prea- 
sfintei Născătoarei de D[ujmnezăii. Şi cine din preuţi sati 
dieci o va, vinde, şi o va da dinu sfinta be|sejrecă, să 
fie afurisit de 318 (de) părinţi sfinţi. Anul Domnului 1784, 
luna lui Iulie 29 de zile, in ziua, Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavelu. Scris-am ei, diacu Ilie Ionacu diacul, 

3. Pe altă /ounyhelie slavonă, manuscrisă, pe scoarță: 
Scris popa Pătraşu din Călineşti, 1713, miseţa lunaru 

12 de zile. 

4. Pe un Zilurghieriă din București, 1746: 
Acasta sfintă şi dumnezăiască și sfintă Liturghie o 

am cumpărat Sivur Nichita, şi cu soţia lui, Lupă, şo au 
dăruit aice, în sat, în Călinești, la beserica ca din jos; 
cine sar ispiti a o înstreina dela acast[a sfintă, beserecă 
mai sus numită, să fie de toţi Sfinţi cari din veacii 
bine ai . . . Dumnezăii I[sujs Hristojs . .. şi afurisit, 
pentru că o au dăruit sfintei biserici; 1745. 

5. Pe alt Ziturghieriă, din. Bucureşti, 1746: 
Philippus Opriș, parochus kalinfalvensis, cuius erat 

haec s. Liturgia, meus praedecesor, ordinațus fuit in 
regno Moldaviae, in Metropoli, in civitate (laşi), per An- 
tonium, totius Moldaviae Metropolitam', anno 1733, et obiit 
anno 1795; vixit ergo qua ordinatus . . . annos 62, hoc 
[est] sexaginta duobus, sicut clare apparet ex investitura 
supra fati Metropolitae, ipsi data, quae hic est apud me, 
testis est etiam liber matricula, scribendo annum quo 
esi sepultus. Diaconatum accepit a Dosotheo ep|isco]po 
  

' Mitropolitul Antonie cărturarui. 
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Kortvelesensi!, e[t] fuit diaconus septem annis, e[!] deinde 

duxit uxorem Pelagia, Nicolai Sandor filiam, et ita, 

uxoratus ivit ad regnum Moldaviae pro suscipiendo prae- 

shiteratum. Ignatius Opriș, parochus Kalinf(alvensis], 

suceessor' Philipi huius. 

6. Pe un .Octoih din Bucureşti, 1746: 

lată, ei, Ţiple Gabor, înpreună cu soața me, Năstafă, 

am cumpărat acasta sfintă carte, anume Ohtoih, şi-l 

dati pomană sfintei besereci, ca să nu o poată lua, nime 

ca să o vindă, ne& din sămiînţa me, net din preuți, 

ca să nu o poată vinde nime. lar cine o va vinde, or[i] 

din preuţi, ori din săminţa me. ai o va fura, acela 

preut, sai şi acee mină, ca să fie afurisit, şi omul, şi şi 

mîna, acee, de tre[i] sute î8 de părinţi sfinţi, dela Nechie. 

Cine o va lua, ca să fie blăstămat, şi eă o dai la be- 

serică în Căenii, ca să fie pomană în veci, amin. Cu 

rugă să roagă dumniealu[i] aşă, ca, cine o va purta, să 

o poarte bine, şi ca să mă pomeneasca şi pre mine, 

inpreună cu pre soața me, ca să pomenească Domnul 

Dumnezăii şi pre dinşi în veci; amin. Şi am scris-amu 

păcătosul, anume lon diacul, şi aă dat pre atasta carte 

10 florință, ca să le fie pomană în veci; şi ai lăsat-o să 

poarte Porga Olecsa, de reinjdu să o porte toţi] co- 

|co)nili]; 1756. 

1. Pe un Pentecostarion din Rimnic, 1167: 

lată eu, preutasa lui poptrupopu, amu luatu acastu 

sfintu, pintru ertare păcatelor mele și a părinţilor mei, 

şi o amu datu la besereca în Căenii, şi cine o va lua 

sati o va vinde, să fie afurisit de 318 de părinţi sfinţi 

din Nichie, cari sotborille; şi am dat 15 florinți, 

anume preuteasa lui popa Ursu din Văleni, anume 

Eudochie. 

8. Pe o Psaltire din laşi, 1143: (*] Pau N = 

Iată ei, Țiple Gabor şi înpreună cu soata me, Năstafă, 

' De Curtuieşel. Acest Dosofteiii, care resida în Curtuieșel, e Teo- 

dorovici. Îl întîlnim pănă pe la 1728 (v. vol. XII, p. un).
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aii cumpărat atasta [Pjsaltire, [cu] 47 mărieşi, şi o'ă da- 
tuva, în s|finjta, beserecă în Căenii, ca să nu o pată, luva 
nime ca so vindă, net din sămînța ie, nici din preuţi, 
ca să nu oa poată vinde nimărui, ai cineo va vinde, 
sai din preuţi, sau alţi oameni, să, fie afurisit de 318 
de sfinţi părinţi dela, Nichea, Şi oara cine o va lua, să 
fie blăstămatu, să-i fie, şi. ca să, le fie pomană, şi lui şi 
la totu neamul, şi loru; amin. 7272, 1764, luna lui Mai 
23 de zile. 

9. Pe un 7riudiun din laşi, 1747: 
lată, acasta s[fănjtă carte, aii cumpărat anume Serba 

lonaşu, feorul Mateiu a lui Cozacu, şi 'o'ii dat besereci 
in Căenii pitru ertare păcatelor lui şi a părinţilor săj. 

10. Pe altă pagină: . 
Dinu [înjdemnare lui D[ujmnezătă Şi acelor preuţi, în 

oraşu Cosoului, în Călinești, popa Echim Radu, la, bese- 
reca în Căenii, anume. popa, Echim şi popa lalexa, anjul) 
dela H[ristojs 1748, Martie 21. | 

11. Pe scoarţa cărţii: 

Iată la petrecania lui Cuhan Ionu i so dat să cum- 
pere Trioda luminat, care [în]gădui[n]d muere lui ina- 
inte a 7 preuţi, find de faţă protupop Andrei; 1748, 
Agust; popa lochimu Radu, popa Alexie. 

12. Pe o icoană: 

1772. Acasta icoană ati cumpărat lui Pătrica Mihai Şi 
soaţa sa Palaghie, ca să le fie pomană în veci vecilor, amin. 

| XII. 

CĂLINEŞTII DIN SUSANI SAU BĂNDRENII, 

1. Pe un Antologhiou din Rimnic, 1737 : 
Iată ei, popa Filip din Maramurăş, din Călineşti, de 

şepte ori amu îmblat în Ardel pintru acesta slfinjtu Tri- 
folon, iară, preţul cărței dedese 40 de florinţi. D[ujmnezăt 
să nu-i piiarze osteniiala ; mai întru an aii îmblat după el. 

2. Pe aliă foaie: - 
Acest sfint Mineiă l-am cumpărat ei, popa Filip din 

Călinești, pîntru ertarea păcatelor mele, păcatele soțului 
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săti, Paladie, şi-a fiilor săi, şi-a părintelui său Dumitrie 

şi Oană, şi mătuşe-sa monahe Marta, şi a tot rodul 

lui, şi vă rog, iubiţi fraţi şi cetitori, să vă aduceţi aminte 

şi de noi. lară preţul cărţi ei am dat patruzăci de 

florinţi. D[ujmnezăii să aibă ştire. Scris-am e, popa 

Filip din Călinești, că-i a me carte atasta, în ormije 

Maramurăş, din sat Călinești. 

3. Apostol dela Rimnic, 11741. 

4. Pe un Ceasoslov din Iaşi, 1750: 

În ştiinţă să fie ca acest Ceslovu iaste al dumisale 

urca Vasilie dela Călinești, şi l-am cumpărat drept cinci 

vonaşi şi un mărieşi, şi aă mai datu la unu Ovrei unu 

zlot, de l-a legat cu piroane, pogineşte, şi, fiind lipsă 4 

hîrtie, le-am scris ei; deci pintru acee scrisoare ce au fost, 

lipsă, şi în locul piroanelor am pus peceţi cum să cade, 

creştineşte, mi-au dat 2 mărieşi. lară peste tot 7 vonaşi 

şi 7 potori, şi o găină la poganu. Anu [dela] Facerea Lumi 

7274; anii, dela Mintuirea Lumi 1766, luna lui Noemvrie 

16 zile. Ioniţa Voiţa Moldfoveanul], Sucevanul, fiind în 

casa, preotului Teodor Petricu. 

5. Calavasierii de Blaj, 4717. 

6. Pe o Evanghelie rusească, manuscrisă : 

Fost-aii ani dela H[ristols 1710, cindu ai murit de 

ciumă în Călinești. 

7. Pe altă pagină: 

Atulnjci fost-a. diacon Pătrașu din Călinești întro 1712. 

3. Pe altă Evanghelie rusească, manuscrisă : 

Cind am ţinut parohie popa din Corneşti, anume Ște- 

fan, focorul lui Fuior Cosma, cînd m'am căsătorit, au 

fost anii dela Naşterea lui H[ris]tos 1696; cînd am scris- 

am, aii fost anii 1719, luna lui Martie 16 de zile. 

9. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint; amin. 

Acasta carte, anume Tvenitu, o aii cumpărat şerbul 

lui D[umnejzăă, anume Bandre Simion, pen[tru] păca- 

tele sale, şi-a dat rodul, şi aii dat la besereca cea, bătrînă, 

să le hie pomană. lară cine să va afla cineva, din ro-
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dul, saii (a] popi[i], să o vinză, să fie treclet şi procleat 
de 318 de părinţi, şi ca Arie blăstămat; 1650. 

10. Pe un Fuhologhion de Blaj, 1757: 
Acasta carte ai cumpăratu-o Ionu Aredelanu; 1760. 
11. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
lată, tîimplindu-să un fetor anume Ion, din Rus de peste 
dial, şi aiă slujit la Şerba Alexa în Călinești, s'ati [în Jtim- 
plat moarte acolo, iată că, din cită muncă ai rămas, 
aii cumpărat atasta sfintă carte, anume Molitevnic, drept 
1 florinţi şi 2 mărieşi, şi at dat pomană în besereca în 
Căenii, în Călinești, unde este hramul Naşterii Precestia, 
ca să-i fie vetnica pomană. Iară cine o a lua din be- 
serica, să fie afurisit de 318 de părinţi sfinți şi proclejat], 
anatenia. 

12. Pe un „Apostol, fără titlu: : 
Nemiş Vasalie a dat un felder de mălai, o dat; 4 dutce, 

o dat 16 dutce. Nemiș Ion Cod)ra, 1 zlot şi 1 hosoş de 
argint. Popo Deorghie, 1 husoș de argint. Popu Simion 
1 feldier de mălai. 

13. Pe altă pagină: 

Cu indemnătura Tatălui şi a Fiului şi a S[fin)- 
tului Duh, amin. Acastă, s[finjtă carte, anume Testament, 
sati togmit şi ai legat cu putere lui Dumnezăi, şi 
din agonisita a lui ca direaptă, anume Ber& Ștefan, 
pi[n]tru ertăciune păcatelor lui, şi a fraţilor lui, şi a 
moşilor lui, şi a părinţilor lui; şi ai dat 3 zloți şi 3 
mărieşi, amin. Scris-am eă, popa Filip, şi înpreună, cu 
Ioach[i]m, în Călineşti, la hramul unde este a preas(fin)- 
tei Născătoare de D[ujmnezăi. 

14. Liturghierii, rusesc, tipărit în 1647. 
15, Pe un /Liturghieriă, fără titlu: 

Carte lui popa Filip Opriş, dată lui de mătușe-sa, 
monahe Marta, în Călinești, fiind soră tătino-săiă. 

16. Pe un Mineiii romănesc, manuscris : 

Acasta carte, "nume Mineii, l-ai schimbat Caenarii cu 
Băndrenii, cum să hie cartea atasta la beserica cea, bă- 
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trină, şi a Băndreanilor la ca din Căeni; să hie unul 
dreptu alaltă. Valeat 1712, Fevr|uarie|. Scris Popu Ștetan. 

17. Pe Noul Testament din Bălgrad : 

De mine s'aii scris şi s'aii legat, Ioniţa Voiţa Sucevanul, 

şi, de veţi găsi greşi, indreptaţi cu a blindeţelor duhu; 
1167. 

18. Pe un Octoih din Rimnic. 1742: - 

Acasta carte îi dată în Călinești, în Maramurăş, şi 

noi fiind credincioşi într'acle]st lucru, popa Filip şi popa 
Daniil. 

19. Pe un Penticostarion de Rimnic, 1743: 

Acasta, sfținjtă carte sai cumpărat din binele lui 
Şerba, Nechita, pomană in vecie, şi sai dat în Călinești, 
în eraşu Cosoului, la besereca D[ojmnului, care este în 

mijlocul satului, care să numește hramul Precistei Naş- 

tere. Scris-am ei, Opriş popa Filip, şi nimene să n'aibă 
trabă a o lua, că sfintei biserici ai închinat, şi fiind 

vicareş Îndrei Bacinschi, Maramureşului; anul Dlo]mnu- 

lui, lată 1768, iară preţul cărț[i] aă fost treisprezece 
forinți. 

20. Pe un Strastnic fără titlu: 

lată Şeruba Nechita, şi cu jupineasa dumiei sale, Lupă, 

aii cumpăratu atasta sfintă, carte, şi ati datu în besereca 

ta mare în Călineşti, eraşu Cosăului, penutru eartare 
păcateloru părinţilor şi a morţiloru. Cine sar afla să o 

fure salii] să o vînze, să fie afurisitu şi anaftimă. Scri- 

s-am e, popa Danilu şi cu popa Filipu. Anțul] Dlojmnu- 
lui 1748. 

21. Pe un Z'riodion de Bimnic, 1761: 

Iată ei, Opriș Filip, popa Călineştenilor, fac înştiinţare 
că acasta sf[în]tă carte a cumpăratu pe casa lui Şerba 

Nichita [ca la nr. 14). 
22. La tinda femeilor, în părete: 

Nicolai Cepschin, zugrav; 1788. 
23. De-asupra uşii de întrare: 

Să, se ştlile atunce vreme sa făcut acasta sfintă be- 
serecă, anul Domnului 1784.
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XIII. 

CORNEŞTI. 

1. Pe un Apostol de Rimnic, 1749: 
lată acasta carte, anume Apostol, l-aă cumpărat Ion- cauc Simion, cu 12 florinţi şi 2 mărieşi; şi au datu cea în Corneşti, în heserica, la hramul lui  Sfețtii Nicolae, ca se le fie pomană la tot neamul lor, ciţă aşteaptă. Scris-am ei, dieac Miron; şi l-aă cumpă- rat în luna lui Maiii, şi 26 de zile. 
Velet 270 (1762). 
2. Pe un Ceaslov de Blaj, 1766: 
Acastă carte o au cumpărat Valian Ion, ginerele lor, pentru patru fiorinţi vonaş. Popa Ieochim Raad > 1766, 
3. Pe un Pohologhion. fără, titlu : 
În numele Tatălui şi în [al] Fiului şi Sfintului Duh, amin. Acastă sfintă carte Molitevnicu o au lăsat răpăusatu părintele poapa Costan la S[finta] besvrică [la Sfeti) Nicolae, pentru că ati fost Şi Slfinţia] Sa slujitor la ace s[fintă] beserică, şi, văzind că este foarte mare lipsă de atasta s[fintă] carte în slfinta] beserică, la moartea sa, o ati lăsat în sfinta] beserică de pomană, ca să fie ctitor şi pomenit de preuţi şi slugitori sfintei] beserici, şi pentru ertare păca[tejlor Sfinţii Sale şi a tot rodul Şi neamul Sfinţii Sale... și a celor morți, ca să afle toţi ertare de păcate înainte înfrico- şatului Dumnezăi, a Domnului nostru...; toată lume, vii şi morții, să afle toţi ertare de păcate; şi cine o a, zminti sai o va fura saă frăţie dea lui, sa strein, să fie afu- risit de s(finta] beserică şi de s[finţi) părinți din Ni- chea 318, pentru (rupt) Născătoarei de Dumnezăiă în veci, în anul 1778; atunce ai slujit popa Goja din lociceşt. 

| +. Pe pagina, ultimă : 
“Era un starețu luminat cu Duhul în miînăstire Pecersca, la Chievu, în Țara, Rusască, anume Mattei ; ziua, var[a], stindu-şi în sfinta beserică la locuşi, sati rădicatu 
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ochii de aii căutatu spre fraţi la înmbe strane, la cantore, 

şi văzu pre dracul in chip de Leahu, cu poala plină 

de flori lipicioasă, şi îmbla pre la fraţi de arunca de 

acele fiori spre dinşi, şi, de care să lipiea, sta puţinel 

şi-şti făcea, prileje de eşiea afară, şi să ducea de dor- 

miea. lară la care nu să lipia florea, acela sta virlos 

la slujbă pină la opustu. Acasta deacă văzu stareţul, 

spusă fraţilor, şi aii zisu să întăriră, să nu mai iasă din 

beserică pină la opust. 

5. Pe un Octoih de Bucureşti, 1746: 

în numele Tatălui şi a Fiului şi a Si(finjtului Duh, 

amin. Eată atasta, carte, anume Octoih, l-ai cumpărat 

Raad Mihai cu soaţa sa, Mărica, cari fiind (rupi) 

şi a preutului popa Eachim Raad, şi ai datu hra- 

mului Sfjînjtului Niculae în Corneşti, in eraşu Cusăului. 

Anii Domnuiui 1758. 

6. Pe altă pagină: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Dub, amin. 

Seris-am eii, Lupu diacu din Corneşti, in anul 1846. 

7. Pe alt Ohtaiă, manuscris: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 

Acasta. carte ai cumpărat, anume Ohtaiu, Rişco popa 

Miron, din Corneşti, direptu 4 florinţi, anul Domnului 

1793. 

8. Pe altă foaie: . 

să, credeţi, iubiţi mei, că Vineri, în noapte Rusalii- 

lor, ati căzut omătu preste tot Maramurăşul, în anul 

17716, iară, de la Facerea Lumii, 7284. 

9. Mai jos: 

Să, cade a şti, iubiţi mei fr[alţi, că au fost iarnă mure, 

şi gheaţa pină la Blaguveştenie, în anu 1808. 

10. Pe foaia ultimă: 

Învăţătură foarte de folos la fomeia care nu poate 

naşte prunc: să bee vin veti, şi untură, de iepure, casă 

incălzască, şi aşă el du la născătoare, şi aşe va naşte 

prunc. Sai care să va îndimpa a ved[&] în ce mădulare: 

de este dedesupt, să le leja d'asupra, şi aş va. eşi.
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11. Pe scoarța, cărţii: 267. 
Acesta Ohtaicu a lui Draguşii Grigorie din Oancciceeşti. 
12. La capăt: 

268. 
Verş de Morişan, alcătuit în Un[g)var, de pătile cele 

cu multe, şi cu dor şi amor. 

O iubit condeiul mei, 
Scrie ce-am păţit şi ei, 

La şcoale înblind, şi carte 

învădind. 
Scrie pre unde am umblat, 
Și eii unde am învăţat: 

În curţi tot frumoasă 
Și cu zidur[i] groasă, 
Îmblat-am ei la, oscoale, 
Cu carta supt susuoare, 
În Sidet în oraș, 
În Maramoriş ; 
Pre care-l încungiură 
Apa Iza şi Tisa; 
Orăşăl frumos 
E, și vesălos. 

Dacă şcoala, o am gătat, 
"la d'acoale am plecat, 
În jos spre apus, 
Și d'acoale m'am dus. 

Și, dacă pe drum m'am pornit, 
la Un(g]varul lam găsit, 
ŞI, unde am găndit, 
lac'am nemerit. 

În Ungvar dacă am intrat, 
Eu tare m'am bucurat, 
Vezind cetate şi rejidenţia. 
La gazde m'am așezat; 
Deminaţe m'am sculat, 

La școală m'am dus, 

Şi eu, de am spus. 
Dieci mă întrăbă, 
De unde Frăţiia Ta. ? 
Din Maramoriş, 

Viţă de nemniș! 
Dascalu" în şcoală ati intrat, 
La masă s'a aşezat, 

Şi am începul a scrie tot. 

Nu multă vreme ai trecut, 
Ia Ungvaru l-am urit: 
Înblind la cetate, 
Pe uliţă late, 
Și am început a gîndi, 
Cum m'am lăsat părinţi; 
De la ei plecind, 
Pam lăsat plingina. 
Jele mare m'aii luat 
Căci de dinşi m'am dăpertat, 
În ţară streină, 
Unde ei n'am milă. 
Că străinul, cît trăesște, 
Zăi gind bun nu gindeste. 
De răti te grăeste. 

Trăit-am trii ani de zile, 
Tăt mai răi, şi mai bine, 
Ști-mă Dlumnejz[ă i 
Și sufretul mei. 
Tomnile vinem acasă, 
Dacă, vedem că ne lasă, 

La ai nost părinţi, 
Care sînt doriţi. 

Acasă dacă am sosit, 

De însurare am gindit: 
De unde-oi lua, 

De m'oi insura ? 
Și ei nu m'am mult smerit, 
Batir alţi m'ai peţit. 
Ce, cum vrut D[umnejz[e]ă, 
Ia făcui şi ei. 

Mult a peţi n'am inblat, 
ȘI din Apşa mn'am luat, 
Can cu mingăere, 
Mie pretrecere. 
De care nu-i ce a grăire, 
imble altul şi pre aire, 
De cinște căpălai
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De mă însurai. Mă întorsăi la muere. 

Şi ei, cînd m'am însurat, Şi.să, fim văsăloși, 

Fost-am şi can supăral; Că sîntem sinătoși. 

Mă, lăs (?) de muiare, Amu zic condeiului, 

Tocma' de însurare. Să facă capăt verșului. 

La Unjg]var m'am înturnat, Zice-i-aşi şi : amin, 

Preuţiia o căpătat. Să fie şi deplin. 

Și pe la, Înviere, 

13. Pe alt Ocloih mic, manuscris: 

Scripsit Volfgangus Keresztâny, somfolviensis can- 

torus (sic!); 3 junius 1824. 

144. Pe un Penticostarion din 1743: 

Acasta s[fintă] carte o aă cumpărat Rils]co popa Ion 

din Corneşti, Ion diac a beserici, pe sama slfintei] bese- 

reci din Corneşti aript 10 zloți, să fie pomană, şi aii com- 

părat de la popa Atanasie Gherman, din satu  Rohna, 

în anul 1813, în Lulie. 

15. Pe pagina din urmă: 

Acasta sf[intlă carte, anume Penticostarion (rupt), să 

fie biserici (rupt), si cine o ar fura saii ar dala un ceva, 

ati frate, ati şogor, sati fieştecine, să fie blăstămat şi afu- 

risit de Domnul Isus Hristojs şi Maica Precista, și 12 

sfinți Apostoli, şi 318 de părinţi sfinţi arhiereu de Nechea. 

Gherman Iosip [ai] scris atasta. 

16. Pe o carte de versuri alese la prohoade: 

Începutul cu ajutoriul lui D[ujmnezăă cel sfint, de 

verşur[i] alese la prohode, şi la mese de veselii, și 

multe feliuri de trebi, scrietorii şi ustinitoriii fiind ei, 

Botezat Lupul din Cornești, lăcuitor în erașul Cosoului. 

Scris-am în anul Domnului de la H|risto)s 1821 şi de la 

Zidirea Lumi 7329, în luna lui I[ullie 24 de zile. 

417. Apoi: 

be se se va înti[mpla într'atasta carte de verșuri] 

vre-o un cuvînt greşit, sai vre o slovă nepusă, sai 

un pont, saii o comă, la vre-on cuvint, să le indrep- 

taţi fără, vre-o îndoială, că, cum nu-i ceriii fără de nori, 

aşă şi cantoriul fără de greşală, care ce scrie.
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18. Pe pag. 1: | 

Bogulu şi săracu. — Ca să beii cu estii sărman. Frunză verde de dudăti, Earui săracu îmi ridă, Colo jos la fogodăi, Şi din gură poruncă: Bi stăpinul cu argatu, — Măi cîrjmari ! 
Bi& săracu cu bogatu. — Măi fogodari ! | 
Eari bogatuw să, miîndre, — Adă-mi mie vin de-un zlot, Și din gură poruncă: — Să beii cu bogatw” tot. — Măi cirjmari, Măi sărace sărăcilă, 
— Măi fogodari, De ce vrei să faci mie silă.? — Adăm mie vin de-un ban, 

După multe versuri, se află, la capătul cărții : 
Învăţătură de multe feliuri. de boale. 
De vei să cunoşti farul: 

Se scrii pe pită dospită: eja, stra, fa, ariga, eriafa,, şi să dai aceluia pă cine te vei căi, că să va, vădi. 
De albaţă.: 

Mestecă mnere cu fere de epure, şi te unge la albaţă. De lusă;: 

Morariu pisaze cu sămînţe de ciapă şi orz, fierbe cu oţet și vin, bei zama,. 
Cind întră vermele în om: 
Oţet cu unt de vacă se picure pre un fer, şi să bee omul, că va eşi. 
De tusă cu strinsoare, şi-l doare în piept: 
Se fiarbă vin cu smochine, şi să beie vinul acela. 
iară de tusă: 

Să fiarbă sămînța de nalbe cu apă, şi se beie demi- 
neaţa. 

De ambrici : 

Corn de cerb să-l radă cu pila, şi sămînţă, de in, să 
le fiarbă cu apă, şi se le beie pe nemincat. 

De măsele, pe cine-i doare: * 
Se fiarbă rădăcină de pelin cu vin, şi să beie. 
Care om ne să poate pişă : 
Rădăcină de nalbă să fiarbă cu puţină sare şi să hpeie 

pe nemâîncat. 

  

1 Poesia e cunoscută,
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Pre care-l doare înima: 

Rădăcină, de rug să puie la înimăș şi coje de naraz. 

De ambrici: 

Yere de păun să mestice cu mnere, şi să-i puie la 

buric. 
De fulgărătură,: | 

Să culegi în trei Vineri de deminiaţă troscot de pingă 

drum cu amindoue minile, şi să te scalzi în tri Vineri. 

De năduşală: 

Să sapi radacine de peri prăsat, se o fiarbe o săptă- 

mină în vin alb, şi se bei în trei Dumineci. 

De vătămătură : , 

Bădăcină de iarba lui tatii şi muşt de corn de la 

rădăcină, să le fiarbă cu apă, şi să beie. 

De turbătură: 

Vermuţ de paltin, bou lui Dumnezeii şi petrijei, fierbe 

bine şi bei. 
De se îmflă ţița: 

Rădăcină de brusturi fierbe în lapte, şi te liagă, că 

să storce. 
Buricul iţi de se va înfia: 

Farmă teglă, cu apă fierbinte udă tegla, şi unje pe o 

hirtie albastră, şi o liagă, sai lăptucă cînească, o fierbe 

în lapte dulce, şi te liagă, saii, de-i cu rană, unje cu 

oloi de nuc[ă]. Bună-i şi cerniala, să o ungi pe o rantie 

şi se te legi. 
Pe cine [îl] scutură frigurile a tria zi: 

Sapă rîme, şi le usclă], şi dă să beie cu ud dea lui. 

Cine amorţeşie : 

Mnere de trestie roşie şi cu şofran şi gălbinuș a 

oului, şi le mestică în lapte duice călduţ, şi să bei. 

Cutremur [de] mina: 

Să, sape rădăcină de pelin negru cu ruje albe, să le 

ferbi si să te unji. 
Care-i bureţos: 

Pepini de pămînt ungureşt farmă-l, şi cu apa mesti- 

că-l, şi te spală de tri ori dimineaţă, sai sfarmă ceară . 

şi albuşu oului mestică cu oțel, toate întrun loc, şi te 

unje. |
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De guşă: 

Sfarmă var nestins minînţel, şi fă cîr cu mnere stre- 
curată, şi te liagă pe noapte. 

De rie: 

Simbure de nucă, care-i de mult, pune unt de vacă, 
şi-l herbe bine, pune tămie şi piatră acră, și piatră 
pucosă, şi te unje la foc, să fie can ferbinte; sau: 
moare de cureti, să pui gunoi de găină şi capă, şi să 
le ferbi, şi se te unji. 

De durelre] de pincete la pru[nj&[i] micți] : 
Frunze de tufă să o ferbi şi se-l scalz coconul, şi nu 

l-a dure pîncetele. 
Betiagu de nu poate durmi: 

Semiţa de capă şi mac cu apă, bine să rijneşti, şi 
la cap se te leji. 

De n'are femeea ţiţă la cocon: 

Să dee să culiagă bureţi de soc, şi să-i uște, apoi 
să-i sferme minințe[i] ca fărina, şi vin să bce, că va 
ave lapte. 

De muscătură de cine turbat: 

O liacă de aluat acru întru păhar de apă să-l mes- 
tic, şi să-l bee tot, de multe ori. 

Coconu, de nu poate pișă: 
Să înpuște o şarcă, şi să ee clii capullui], şi să-i de[e| 

în [apă rece se bee. 
În casă nouă, postav roșu să coși laolaltă, să faci 

jaţcov, să pui argint vii, cui de potcoavă, o dutcă de 
argint, piperi, gri şi sare, pui în tuspatru cornuri a 
căsii, sai să pui o găină, şi o miţă să miie în trei nopți 
acolo. 

Togmele de multe treb[i] şi liacuri de filosofi înpă- 
răteșii. 

intie: 

Vulturul înpărat a pasirilor. Deci să-l eaei să-l junghi 
cu 0 trestie, şi să scoţi fere, şi să zici: Adam, Mihail, 
Babilon, şi să eaei criiri capului dintr'insul, şi să te 
unji pe cap cu creiri, şi nu di teme de nicio boală. 

A doua:
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Ochiul lui să-l porţi cu tine, şi slăvit vei fi de toți, 
cind vei merge cătră inpărat, şi ti-a vede, şi minie lu[i] 

iutie vei o înblinzi de cătră tine. 
Mai încolo e ruptă carlea. 
19. Pe părete, la strana de-a dreapta: 

„Și o am zugrăvit eii, zmeritul zugrav Hodor 

Toader, din Vişeu- -de-mijloc. Dumnezeu să-l pomenească. 
20. Se află mai multe icoane din 1755. 

XIII. 

CRĂCEŞTI. 

1. Pe un Apostol din Buzăi, 1743: 

Acasta sfintă carte cumpărat în numele Tatălui şi a 
Fiului şi a Sf[ănjtul[ui] Duhu, amin, pentru sufletele pă- 
rinţilor şi pentru a lor, şi aii cu[lm]păratu anume lonu 
Tupiţă a Grigu, şi o dăruit sfțintei beserece în Crăceşti, 
să fie pomană, şi cine saru afla să o fure, sai să o 

mute întraltu parte, de acă să fie afurisit şi anafutima. 

Atast amu scris la 7256, 1748, Ma[i] în î4. 
2. Pe un Ceasoslov din Blaj, 1:18: 

1834, în Octomvrie, în 7 zile, Mercuri, saii cutremurat 
pămiîntu foarte tare, şi cn mare groază. Grigorie Lo- 

mei, paroh. 
3, Pe altă pagină. - 

Acasta carte o dati... . eii, Lomei Grigorie, 1837, August 

18 de zile; anume Ciaslov bogat. 
4. Pe pagina ultimă: 

Acasta carte, Caslov, să dă în mina lui Paul Grigoraş. 
5. Pe o Evanghelie din Iaşi, 1162: 

Acasta sfintă Ev[an]shelie iastă, cumpărată de sătenii 
din satulu Crăceşti, și dată pomană besericii aicea, in 

Crăceşti, cu voea a totu satulu, ca să fie pomeniţi la 

sfintul jertăvnicu aicea, la atasta sfi|n]tă biserică, şi, așa, 

de aicea, dela, biserica, Crăceştenii, nimenea să nu e 

fure, sa să, o streineaze dela acestu locu ce sau datu. 

Că oricine o aru fura, sai o aru înstreina de aicea, 

dela biserica Crăceştinilor, s€ fie afurisit şi blăstămat
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de sfilnjți părinţi 318, cari ai fost adunaţi in Nechiea. Fierulu, pietrile, lemnulu să, putrezască, iară trupulu celui ce aru fura atasta, sfi[njtă Ev[anjghelie, să fie legatu Şi afurisit, trecletu, procleiu; să aibă parte cu Arie ce- la i Sati vărsat maţile. Scris-amu cu zisa a tot satulu, cu Ioniţă Voiţa, Moldovanul, din oraşul Seutava. Anii dela Facerea Lumi 7274, iară, dela Mintuirea Lumi 1766, Avgust 14 zile. 
6. Pe Liturghii, fără titlu: 
Alnul) 1798: în anul 1808, Tlejpei Todoră, a lui Tepei Mihai soţi, ati cumpărat atasta s[făntă] Liturghie cu opt zloți, lulie 4; după dinsa, (vupt), anume Tepei Tasie, văzînd că, după cumpărare aceşti Liturghini, după anu mai susu, 1808, 19-a alui Iulie, fiind Liturghie ponosită, inştiințindu-mă cu Lomei Grigorie şi parohuş, cine va ave ca acee cunoştinţă, să o togmască, nu Sati aflat, nu- mai anume: Tepei Tasie aă plătit legătura acești s[finte] Liturghi, cu patru zloți, az az [adecă] 4 for., an[njo 1820, în luna a lui August 22. Lomei Grigorie, parohuş, 

1. Pe alt Liturghierii, iarăşi fără titlu: 
.. . lonea Dumitru în zilele luminatului şi biruitro- lului Leopoldu, Dlojmnu a părţilor Ţerii Ungurești, și fiușpan ormedeei, Beclin louje, viţeişpan Segheti, sol- gubirăti Sepenţa Vaselie. lară cine o llua, sai fura, şi oa zmenti dela acasta svîntă, hesereca, să fie trecleţ şi proclet, şi negru ca Iuda, că a vindut pă H(risto]s; amin. Scris-a popa Pinte din Eud. 

8. Pe un 7riodion din Iaşi, 14747: 
Cu indemnul Tatălui şi a Fiului Şi a Duhului Sfint, aă îndeminat pre Tupiţa, Ionu și pre Tupiţa Timocu, Maţa lonaşiu şi Frăsinie, şi fii lor, Ştefan şi Nicoră, Şi O cum- păratu, pentru sinătati vilijlor, şi pentru sufletul mor- ților, anume: Griga şi Vasocu, Iacob şi Irimie, Anasinie şi Virvară, lonuţa, lonu, Vasile, Coman Lupă, Ştefan 

Cotac, şi o datu la Safinta în sfinta biserică, să le fie pomană tuturor rodenilor pină alu şiptele semînţa, şi 
o datu la sfănta biserica, anume în Crăceșşti, unde este 

12965. Vol. XVII. 
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hramulu a sfintului arhistratic Mihail, si cine o ar 

s[tjrămuta dela 'tasta sfintă biserică, să fie afurisit şi 

nafiitemat; la 7256, 1748, Mai în 14 zile. Sai scris 

de Sandul Săriibul, dela Naştere lui H[risto]s leat 1148. 

10. Antimise ruseşti din 1700. 

XIV. 

CUHEA. 

1. Pe un Antologhion, fără, titlu : 

în numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Silijnt, amin. 

Iată acasta sf[ijntă carte, anume Trifolii, adecă Floare 

Cuvintelor, o aă cumpărat ei, Șesaru Sion, dreptu 37 

de florinţi vonaşi; Dechemvrie 25. 

2. Pe alt Antologhion, tot fără titlu, slavon : 

„„Şi a Maici Precurate Fesoari Mariei. lată ei, 

boerul Vasilie, locuitorii în varmeghe Maranmurăşului, 

în erașul de sus, din sat din Săcel, precum am scris și 

mai sus, ei, b[oleriul Vasilie, înpreună cu părinţi miei, 

anume Toader şi Nastafie, şi cu soaţa me, cu fiica, am 

cumpărat aceste sflinte cărţi, acest Mineiii, adecă 

Floare Cuvintelor, care slujeşte pe sirbie, şi am mai 

cumpărat un Octoih, care slujeşte pe ruminie, şi un 

Trebnic şi un Strastniciă, tot pe ruminie, şi le-am cum- 

părat dintra noastră cheltuială şi agonisală, dreptu 

tri stupi; Dechemvrie. 

3. Pe un Apostol, fără titlu: 

Acasta carte o ai cumpărat Cucu Grigor, de la Rus 

Ivan din Varole, dereptu 6 florinţi: 3 ai dat el Rus Ivan, 

ca; să aibă şi el, adecă pîntru păcatele morţilor şi pîntru 

tot rodul; şi o ai dat în pbeserecă; şi cine o va fura, 

sai o va vinde, să hie afurisit de 318 de părinţi sfinţi; 

şi datat în Trip, în luna lui Septemvrie 7 de zile, anul 

1195. | 

4. Ceasostov din Blaj, 1166. 

5. Pe un Catavasiariă de Blaj, 1162: 

Acesta Catavasieriii este cumpăratu de mine, robul
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lui D[ujmnezăă Virva, Ștefan, pe bani buni, Și daii pe sama st|i]ntei besereci a hramului Sflîntului Nicolae din Cohe. Iară cine Saru afla să-l fure, să fie afurisitu și anaftemă, care et las cu limbă, de moarte, amin, [de se va] întimpla să să strice, din sămînța acasta care mai Susu sau scris, să fie datorii a le tomni; 1777. Care fraţi mei, sîntu aceşia: Vilrjva Alexa, Virva Simion, Viîrva Anişoară, care rămîn vi, amin; şi, dintru acasta sămiînţa, pentru înoirea lăgături, ai plătit Verva Ion din Băccoiel, ca să-i fie pomană, în anul 1820, şi ati dat doi zloți pentru legătură. 
6. Pe o Bvanghelie din Bucureşti, 1760: 
1768, misfi]ţa Iulie 13, ai Dlo|mnului. Acasta cinstită carte din ajutoriul lui Dlujmnezăi, şi dintr'a sfinti  Maici Precurate, atasta sflijntă Evangelie o a cumpăratu boeri din Cuhe, şi cu lăcuitori a, tăt satulu, şi o aiă datu-o [in] sfți)nta heserică, pină unde va fi la hramul lui S[finjtu Nicolae, şi cine o va lua din sf[injta besereca, să, fie afurisitu de 318 sfinţi părinți dela. Niichea. 

7. Pe altă Evanghelie rusească, fără tiţlu: 
Acasta, sflijntă carte, ce este dată de pomană sfintei besereci din Cuhne de Mariş Ștefan .. . şi cu feorul dumiloor sale Mariş Vasoc, ca să fie pomană la acastă, besereca în sat în Cuhnie, cum nime să n'aibă a o vinde, a o culmlpăra. Iară cine are strica acasta, pomană, acela om să fie anatemă, amin. 

8. Pe o Evanghelie rusească din 1636: | 
Fo nana orua H cua n erro AXA RSNH cui KMHrY c'roe evreaie 

43h pâB EH GTebani :FENCI CROLI Davaccuia câ A ran cRoHAH Eacnai, În peu, Hacrnenia, Alap., Poaan, 'Peaara, Map. Mayen. .., GOragur, razna, Ivan, fInApen, Iun, Fpuropu, Awns, IA KoR, Iwan, Lana, Hecrrexa, Santana, Iwan, Grau . -: Pevaopa, 
Xpucuna, Ilpokemua, ... Fgurepaa, Dewapa . . ., Heerrena, Ba- chan, leaara, Gregau, Hacracnua, Eacna, Maprina, Santana [= În numele Tatălui, etc., a cumpărat această, carte, sfinta Evanghelie, eă robul lui Dumnezei Ștefan şi soția sa. . . [Blestem], 1659]. 
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9. Pe alt Euhologhion, fără titlu: : 

Acasta carte, anume Trebnicu, o ai cumpăratu boari 

din Cuhne, de la popa lonu Vahniţă, dreptu 11 florinţi, 

ca să le fie pomană, în anul 1774, în luna lui Inuarie 

10 zile. 

10. Pe un Liturghieriă din laşi, 1759: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sflijntului Duhu, 

amin. Acasta sf[ijntă Liturghie o amu cumpăratu eii.... 

cu jupineasa mea, Călină, şi cu fetoru Ionaş, pentru 

sînătate şi pentru ertare păcatelor, Adormiri, ca să fie 

pomană, în veci la sflijnta besereca a Cuhei, unde este 

hramul Sflijntului Nicolae, ca nime să nu vindă de la 

sfjînjta besereca sup[t] blăstămu. 
11. Octoih din Rimnic, 1750. 

12, Pe alt Octoih slavon, manuscris : 

Ei, Ştefan Moldovan, anume din Comănești... 
13. Pe alt Octoih rusesc, tot manuscris: 

4715 din Ociceşti e, i dascalul şi cu a pope învăţu' 
osmogi|asjni[elă la dascalul ăstue, anume... 

Pe altă pagină: 

„.„ unui fecor alu săi, anume Dolu, în 3 florinţi şi 30 

de bani, cînd am şezutu ina Cuhne, de am îlnjvăţat 
coconi în casa lui Mariş Văşiii din joc pistoril (!), diiac 

Ardel levon..., din vidicul Sunucului... .; 7232, 1724, mlejsli]ţa 

[Ajpril 12 zile. 
14. Pentecostarion de Blaj, 1768. 

15. Polustav de Blaj, 1793. 
16. Psaltire de Sibiiu, 1847. 
i7. Pe un Strastnic de Blaj, 1773: 

1778, m[els[i]ţa. Fevruarie 26. În numele Tatălui şi a Fiu- 

lui şi a Sfîjntului Duh, amin. Acasta sf[ijntă carte, anume 

Strasnicu, o ai cumpăratu Grigorie Vacaril, drept 4 

florinţi vonaş, cu jupîneasa sa, anume Gahie, şi fiu-său 

Vacari[1] Toderu, Ionu, Măricuţa, Năstaca, Docă, Timiș, 

Costan gineri-[săiă), și ai dati în sf[înta besereca in Cohe, 

unde este hramu Sf[ijntului Nicolae, ca să fie pomană 

lui şi a tot neamul. Cine saru afla să o fure sati să [0] 

vînze, saii să o ascunze, acela om să fie de besereca
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afurisitu şi de D[ujmnezăiă. Ei, Radu, o amă vindut, şi, fiindu de faţă parohușul satului, anume Diacu Nistor, preutul Cuhne, în veci de veci, amin. 
18. 7riodion din Blaj, 1741. 
19. Pe alt 7riodion, din 1664: 

| 298. „„„Simeona, Todosiea, Filip, Todoru, Demian, Maria, Andrei, Vasili, Anna, Parascheviia, Gripena.... 

XV. 

DESEşTi. 
1. Pe un Antologhion din Rădăuţi, 1745: 

299, În numele Tatăluj Și a Fiului şi a Duhului Sfint. Iată ei, popa Ion Dragu din Desești, fiind parohuşu satu- lui în Desești, deci, cetindu ca un duhovnicu, deci aflin- du-să anume roaba lui Dumnezăti Popu Hafie a, lui Nicoară ai Sofie, au datu 17 florinţi şi 2 mărieş, pîntru păcatele a tot rodul săti: părinţi, Olecsa, Sofie, Nicoară, Ion, Părasca, Dumitru și Năstafă, Pal[a]die; şi iară at dat Roman Şimon 5 florinţi, pîntru păcatele a tuturor răpusaţilor, şi a tot rodul său, părinţi şi fraţi, părinţi: Tămaşa, şi Todosie, şi fecoru.: Ion, Ilie. Iară ai dat Hote Gheorghie 5 florinţi, pîntru păcatele a tot rodul săti; și iară ai dat satul 5 florinţi, pîntru păcatele a tot rodul săi; şi iară ati dat satul 5 florinţi, pentru a tuturor răpăusaţiloru, ca să-i pomenească Domnul Dlujmnezăul întru inpărăţie sa totdeauna, acum şi purure şi în veci vecilor, amin. Și o pus la hramul precuvioasăi Parascheva în bese- rică în Desăşti, fiind slujitor in sfinta, beserică, popa Ion Draguş, a lui Draguş llieş fecior, şi sai [pus] in be-' serica şi cu popa Samson, fiind într'acee vreme popă în satu, vinit de după deal, jinere lui Vasalie Lucan. Deci cine aru îndîrzni a o fura, ai o a vînde, dela, acel sfint hramu, să fie treacleatu, procleat, anatema, ca, şi Arie: cum ai fost afurisitu de 318 de părinţi sfinți din Ni- chie, acela blăstăm să cază pre acie-ce o ar fura sasi oaru vinde, şi varu avă judeţu cu mine la înfricoşatul judeţ, amin. Anul Domnului 1756, lunie în 8 zile.
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2. Pe altă foaie: | , 

Acasta sfintă carte Mineiii ai plătit de legat 3 mărieşi. 

Şirom Simion, iarăşi trei mărieși dumialui Romanu 

Gheorghie, feoru lui Roman Şimon aii dat, şi iarăş 

Grigaş Todor trei mărieşi, aceşti fiind mărădicu lui Papu 

Hafie, în veci pomana loru; 1766, Ocijomvrie) 1; şi sai 

legat de Ioniţa, Voiţa Moldovanul . . ., cu cine ai fostii 

ajutor fraţi ai lor in anul de sus. 
3. Pe scoarţa cărţii: 

În 1820, Dechemvrie în 25, a murit Pop Olecsa, cura- 

torul. 
4. Pe un Apostol din Buzău, 1743: 

În numele Tatălui şi a Fiului [şi] a Sfintului Duh, 

amin. Acest sfint Apostol l-ai cumpăratu boeri satului 

din Desești, cu cheltuiala, satului; [s'aii] cumpărat cu 20 

de florinţi, şi sai cumpărat în anul Domnului 1744, şi 

cine îlă va luva, sai îl va despărţi de la hramul 

Precuvioasei Parascheve, sati îl va despărța de la aca- 

sta s[finjtă beserica, să fie afurisit de 318 de părinţi 

sfinţi. | 

5. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, 1745: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhu(lui] Sfint, amin. 

Cumpă(ra)ratu atasta sfintă carte, anume Polostavu 

rumiînesc, anume şerbul lui Dumnezăă Toaderu, şi oati 

Qatu în beserică în satu în Desești, la hramul Precu- 

viosăi Paraschevei, şi ai datu dirept dinsa 19 florinţi 

şi 2 mărieşi, şi cine aru vre a 0 deparțt]a dela, sfinta 

peserica, aii preutu, aii mirean, să o vinzi, să fie ana- 

tema, trecleatu şi procieat, pinlă) a șaptea sămînţie, şi 

care preut va fi slujitor în heserică în Desești, să aivă 

a pomeni aşă. Căci preutu, numele săi, cumu-i scris 

maj jos, de n'a, pomeni, acela, preot să dee sama la Dum- 

nezăii; şi să se pomenească numele omului aşă: Toader 

şi loană şi Marica, Lupul şi Mihai; şi o amu datu pentru 

un sărîndariti, iereiă Ihnat Anadrei, amin. An[ul] d[elaj 

m[întuire] 1747, luna, lui Septevrie 14 zile. 
6. Pe altă pagină: 

În numele Tatălui și a Fiului şi a Sfintului Duh, amin.
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Eară a doa oară aii plătii deoa legat ... cu Popu lonu, 
ai dat 4 mărieşi, ca să le fie pomană, fiind parohus 
Veerdeşș Petru din Bărsana, Şi o a legat în ani Dom- 
nului 1798. 

1. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1742: 
În numele 'Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint, şi a 

Maicei Preciste. Iată ei, popa lonu Draguş din Desești, 
şi cu roaba, lui Dumnezăii, loană, amu cumpăratu acasta 
carte, anume sfinta Evandelie ruminească, şi o amu 
dat în sfinta, beserică pomană, la hramul sfintei biserici 
Precuviioasei Parascheva, pintru păcatele părinţilor noştri 
şi a moşilor şi a strămoșiloru, pină la al şeptele rodu, 
Pinte, Todoru, Mihaiti, Parasca, Ilie, leană, Ion, Toader, 
Griga, Mărica, Toaderu, Samulu, Hafie, Ștefan, Palaghie, 
Grigoriţa, lonu, Năstafa, Vasilie, ca să-i erte din păcatele 
lor Domnul Nostru Is[us] H[risto)s, amin. Și cine o a fura 
dela acel sfiniu prestolu, să fie trecleat, procleatu, ana- 
tema, cu știre a trei sute şi 18 de părinţi sfinţi din Nichie, 
să cază suptu afurisenie, ca şi Arie necredinciosul, și va 
ave judeţ cu mine la înfricoșata şi a doua, venire a Dom- 
nului Nostru Is(us) H|ristojs, amin, luna Iunie în 10 zile, 
anul Domnului 1755. 

8. Pe alta, Evanghelie, fără titlu: 
En Roman Vaszok, feles6gemmel Roman Titianaval 

6s fiammal egyiist, Roman Timothival, Demeterrel, Vas- 
zaliaval 6s Todorral az oltărt k5b5l esinăltattam tiz rhenes 
forintokkal, 6s az altârra, obroszi egy vonăs forintal, 
harmincz n6gy krajczărokkal. En, is Roman Timothie, 
Roman Vaszoknak figa, vettem az oltărra cziboriumot 
rhenes forintokkal, melyre vettem negy rez gyertya- 
tartokat ezenkiviil az betegekhez. valo cziboriumot 15 
rhenes forintokkal, esar deâk szămăra, egy enekloszeket, 
az oltârra egy abroszi 2 rhenes forintokkal vettem. 
Anno 1795, 4-to Aprilis. 

9. Pe un Liturghieriă din Bucureşti, 1754: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint, şi 

a Maicei Sfinte, amu cumpărat, cu Cupcenco Grigorie, şi 
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cu jupînlejasa mă, Ileană, acasta, sfintă Liturghie rumi- 

nească, și otii dat la, sfinta beserică în Desăşti pomană, 

pentru păcatele a tot rodul săă, să fie trăclet, proclet, 

afurisitu, anatema, nime să o smintească dela sfinta be- 

serică din Desăşti; popa lon din Desăşti, fiind popa 

Ştefan din Giuleşti de faţă, şi popa Andraş Rădnicu 

din Giuleşti, şi cu Codre Toder. 
10. Pe un Octoih fără titlu. 
Pe pagina |: 7 

Blăstămu-te pe tine şi te afurisăscu cu scaunu celu 

înaltu a slavi tale, carele-i îcunjurat de toată putere ce- 

rească. Blăstămu-te cu viaţa lui H[risto]s de pă pămînt; 

dacă rele n'aii pututu suferi, pintr'acă vai topitu ca 

tara de focu. 
Blăstămu-te cu Înălţarea lui Hiristols de pă pămint 

la ceri. 
Blăstămu-te cu 9 cete de îngeri. . . 
11. Pe altă foaie: 

Acestu Ohtai este a lui Verdeş Pătru, a parohului din 

Desăşti, cumpăratu cu 8 florinţi, bani drepți. Tipărit la 

ani 1750, de Petru Sibian; scris în anu Domnului 1804. 

12. Pe un Pentecostarion dela laşi, 1753: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 

Acasta sfintă carte Pentecostarion l-ati cumpăratu Ro- 

manu Danu, cu soţa sa, Odochie, şi fe&or a lui, Timohie, 

şi fata, Mărie, şi Gahie, şi Todor, şi-lon, dept 12 florinţi, 

şi ai datu în biserica la hramul Paraschevei în Desești, 

ca să fie pomană pîntru păcatele lor şi a părinţilor săi, 

şi a tot rodul săi, şi care preut va fi slujitor în bi- 

serică, ca, să-i pomenească tot rodul lui, şi, de să va strica, 

so arăstuiască la cine a mărădui din elu, ca să o tog- 

mască; şi ei, Roman Danu, 0 las cu afurisenie, cine a 

vră să o deperte din beserica din Desăşti, să fie afurisit, 

anatemă, treclet, proclet, cu prunci lui, 318 de părinţi, 

amin. Și amu scris eii, Popa Ion, în luna lui Aprilie în 

12 zile. 
13. Pe un Strastnic din Blaj, 1773: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin.
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lată, eii, Roman Danu, cu soaţe me, Odochie, şi fecorii 
Timohie şi Ion şi Teodor, şi fete: Gahie și Mărie, am 
cumpărat atasta carte sfintă, anume Strastnic, pîntru ca, 
să nie fie pomană, lor şi a tot rodul loru, să fie pîntru 
sinătatea cestor ce trăiescu, şi pintru sufletulu celor ră- 
păusaţi, Dumnezăi să-i erte păcatele și a toată sămînţa 
pină la o mie săminţă. Şi cari preotu va fi slujitori 
la sfi[njta beserică în Deseşti, să fie datori a pomeni 
pă robul lui Dumnezăă Ion şi roaba lui Dumnezăti Năs- 
tafă, robul lui Dumnezăti Simionu ŞI soţa lui, Frăsină, 
şi robul lui Dumnezăii Grigorie şi Mihai şi Palaghie şi 
Năstafă, şi Dumitru, şi robul lui Dumnezăi Ion şi Mărie, 
ca să-i pomenească slujitori biserici în toată, vremea, 
şi la toată slujba, amin. Iară cine va, vr& a 0 duce, sati 
a o fura, să fie trecletu, procletu, anatemă, şi afurisit de 
318 de părinţi sfinţi, şi, de să, va ciunta, cîndva sămînţa 
din Danu Roman, să fie datoră a-i pomeni sămința, lui 
Roman Odochie, cine va, fi, supt datorie şi suptu afuri- 
senie. Scriind atasta în anul Domnului 1774, luna lui 
April 5 zile. 

14. Pe allă foaie: 
Acasta carte, anume Strastnic, şi Triodul și Pinticos- 

tariul, aceste sfinte tri cărţi, li-ati cumpărat robulu 
lui Dumnezăi, Roman Danu, şi cu soaţa lui, Odochie, şi 
acestu să fie dator de pomenire, cine va mărădui după 
fetele lui Danu, sai dinu feciorii lui, sai din fraţii 
muerii lui, să fie datori acasta carte, fiind de față. [l]a 
lui ginere, Popu Gheorghie şi Roman lonu, şi scriind eă, 
Popu Teodor ipodiiaconu, să fie aşt, şi fiind popa Ne- 
chita slujitor în biserica, în Deseşti, amin. 

15. Pe altă pagină: . 
De se var întimpla Blagoveştenile Precesti în ziua, 

de Paşti, încape rinduiala lor, atunci mai nainte demi- 
neaţa să face a lor rinduială. Atunci să se caute tipic la 
Mineiă. .... 

16. Pe un Zriodion de Blaj, 1771 : 
În numele Tatălui Şi a Fiului şi a Sfintului Duh. lată 
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atasta sfintă carte, anume Triodu, l-ai cumpărat Ro- 

manu Danu, cu jupineasa lui, Odotie, depe 17 florinţi, 

şi l-ai datu la beserica în Desești, la hramul precuvi- 

Oasei Maici Paraschevi, ca să le fie lor pomană şi 

părinţilor loru pilnă] la o mie săminţă şi pină la al 

şeptele rodu. Şi care preutu să va intimpla la sfintul 

prestolu, ca să-i pomenească şi pre dumilorsale, ca să fie 

şi elu pomenitu înainte lui H[ristojs. Iară, de sar afla 

cineva ca să o fure, sati să o deperte, etc., şi să i să 

verse maţele ca a lui Arie necredintosul. Seris-am ei, 

Pop lon ipodudiacon, fiindu în luna lui Inuarie în 20 [de] 

zile, anu Domnului 1773. 

17. Pe foaia din urmă: 

A[nul] Dlomnului] 1815; şi fiind diiac cu Pop Onuţua 

lui Larionu în beserică în Desăşti, și fiind diacu satului. 

18. Mai jos: ! 

Celu ce va învăţa şi va face mare, să va chema acela 

om. lară celu ce va învăţa şi nu va face, ca neșşte aramă 

răsunătoare să va chema. 

19. În altar, pe părete, în jur: 

În zilele ... lui Bacinschi Andrei, vicareş fiind Gheorghe 

Dioseghi, protopop fiind Răhnic Teodor, preot fiind 

Dunca Moisei, diac fiind Drăgus Todor, i pentru zu- 

grăvitu aă plătit boeerisa Tulun; zugrav: Radu Mun- 

tean şi Gheorghie. 

20. Pe o icoană: 

Irod înpărat pe Hiristo]s tare sai supărat, şi taboră 

aj minat, şi coconele ai tăeat, și Elesaveta, sai speriet, 

şi cu pruncul sei, loan, peste dealu aii scăpatu. 

21. Mai jos: 

1771, luna lui Dechemvrie 4 zile. Acasta sfii|ntă icoană, 

ai cumperat Popu Dumitru, şi cu soaja sa, Roman Nas- 

tasie, şi Pop loan, şi cu Pătricu Măria, ca si le le fie po- 

mană în veci de veci; amin. 

22. Pe altă icoană: 

Maximean înpărat pă demonu a minat la Sfintul Ne- 

chita, ai pus mina pă elu, şi ai bătut.



DESEŞTI! 91 

23. Pe icoana lui Isus: 

Acasta icoană aii cumpărat Popu Ioan şi soaţa sa Pa- 
laghie; 1778. 

24, Pe iconoslas, de-asupra ușilor, de-alungul: 

Anii Domnului 1780; acestu [s)fintu fruntari l-ati 
platit Pop Eanoş Părşinar, şi cu jupineasa dumisale 
Marica, fecor[ul) lor, Ştefan, şi cu părinţii lor, Pop Gri- 
gorie, Acsene, ca, să le fie pomană lor în veci de veci; 

- 
amin, luna, lui lunine 7 zile; de 35 de florinţi. 

25, În tinda bisericii, pe părete: 

1780; ai plătit acasta, tindă de o ai zugrăvit jupîne- 
sele satului; asa nncana [=eii am scris] Radu Muntean, 
zugrav. 

XVI. 

DRAGOMIREŞTI. 

. Pe un Antologhion din Bucureşti, 1766 : 

în numele Tatălui și al Fiului şi a Sflijntului D[uJhu, 
amin. lată ei, şerbul lui D|ujmnezăi Zubaşcu Ilca, şi cu 
jupinesa dumisale, Safta, dinu îndemnulu lui D[ujm- 
nezăii amu cumpăratu atasta sfi]ntă. carte, anume Minii, 
deptu 24 de florinţi vonaşu, ca să le fie pomană a tot 
rodul dumilorsale, fiindu dumilorsale vii, anume: lea 
şi jupineasa dumisale, Safta; Luca, Luchiana, Gheorghie, 
lonu, Ștefan, Găvruş, Mibai. Acsenie, Ilitofie, Zaharie, 
Acsene, Pricopu, Anisie, Alecsa, Anuţe. + Morți: Ionu, 
Hilimonu, Grigorie, Pintea, Liontie, Şofie, Porufira, Văsie, 
Alecsa, Nastasie. Gasie, Vîr|varlă, Gahie, Ionu, Girpina, 
Gheorghie, Zubaşco Măriuţe. lată anu 1767, în luna, lui 
Dechemvrie 22 de zile. Iară fraţi şi mărăaicul să n'aibă, 
a zice că-i a loru, fără numai a sf[ijnti beserici în sat 
in Dragomirești, unde iaste hramul Adurmirii Precistii, 
în zilele prea-înălțatiei Crăeşi[i] noastre Marii-T[e)rezai, 
fișpan Aponi Gheorghie, șpan Bale Mihai, juratu Magari 
Penteru, vicarăşi Andrei Iachtin, protopop Bale Tonascu 
din Săcel, preotu a satului popa Lupu. Gogota, popa 
Danu, popa, Chiforu, diiacu Grigorie. Iară cine să va 

321. 
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afla să o fure, sati să o mute, să fie anatimă, treclet şi 

proclet și blăstămat de 318 de sfinţi părinţi dela Nichia, 
amin. lară cine va fi îndestulat şi vrednicu a sluji pre 
atasta sflijntă carte, să fie datori a pomeni pre aceste 

suflete mai susu numite, ca să-i erte Dlujmnezăi pre 
toţi în veci, amin; şi sai cumpărat acasta carte dela 

mine, Moldovan Costan dinu Tăuţi dintre băi, fiind 

lăcuitori. 

2. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a D[ulhului] S(fint], 
amin. Acasta carte o am cumpăratu ei, Zubaşco Ilei, cu 

soaţa, mă Safta, pentru 30 de florini, ca să-mi fie de po- 
menire mie şi la tot neamul mei. Iară cine să va afla 
să o strămute din s/finlta beserecă a Dragomireştilor, 

să fie afurisit de 318 sfinţi părinţi dela Nichie. Iară ne- 
mul mei să aibă a griji de atasta sfi[ntă] carte, de sa des- 
lega, să aibă a o lega supt blăstămu. Anul 1767, Mariie 5. 

3. Pe un Apostol de Buzău, 1743: 

„0 ati cumpărat popa Samoilă şi cu preateasa 

Mollijtvei Sale, Palaghie, să le fie pomană, şi pentru 

cruţare păcatelor loru şi a părinţiloru săi, pînă a şepte 

sămînţă, a lui Girboi popa Ionaș, şi cu soţie sa, Marie, 
și a, preutesei părinţi, Şimon Grigorie şi cu soție sa, 

Parasca, şi fiiloru: Vasilie şi Gata şi lleană şi lonaş, 
şi suru-sa Odochie şi Mărica, şi pentru ertarea, păca- 
telor şi ai Odoche şi Ursul, șia tuturor neamurilor 

de înbe parţile, pînă a şeptesămiînţă. Cătră acasta în- 

ştiințăm, că”ă cumpărat popa Samoil lingă atasta carte 
şi o Ev[ajnghelie scris[ă) cu mina, ruminească, drept 14 
forinţi, şi Ap|osltol drept 16 florinţi, şi un Triod, lingă 
aceste rumineşti, dreptu 18 florinţi. De aceste 3 cărţi 
rumiîneşti trebui[n]oasă astei hbesereci, lem datu în 
s[finjta. besereca în Dragumireşti, unde e hramul Adur- 

mirei Precistei. De& cine să va, ispiti să le fure, sau să 

le vînză airs, unde [sînt] date, acela, să fie anatema, pro- 

clet de 318 de părinţi svînţi, şi de 12 ap[ojstoli; voi, ce- 
titorți], să spoiţi: dela H[ristols, amin.
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Scris-am ei, mult amăritu în Dlo]mnul, popa Grigorie 
din Bărsana, să vă rugaţi Dlojm[njului şi pentru mine, 
amin, şi am dat, cătră at|ejste 3, şi alta, un Triod.. . la 
minăsti[rea| Eudului, nime să nu aivă, putere a o lua 
di acolo. 

4. Pe alta pagină: 
Une treş( !) aducindu-l aminte. cu preuteasa, Palaghie, că 

am 0 nepoată de sor[ă] în Pătrova, anume Marerie, 
Dom[nejzleji să o pomeniască, Cumpăratu-s'aii în zilele 
biruinţi [a] luminatului Vlădicu loanu Ghiorghie Blajovschi 
Şi vicariuş Andrei Bacenţchi, şi pătrupopu Bale Lupul 
din Eudu, viţeșpan Maroti Sandoru, şi juratu Bale Mihai 
de Eudu, şi a lui Gorzăii Gahoron dinu Eudu jureţie, în 
anul 1752, mlejslijța Ianuarie în 6 zile; Turcuş dinu Dra- 
gomireşti şi Iuga din Săliște. 

5. Pe altă foaie: 

Cinsti[tul) şi al nostru stareţi întru preuţi Samuil, 
Și cu soţu săă, Palaghie, facemu înştiinţare la totu mi- 
lostivei biserici, precumu că at'jutatu milostivul D[ujm- 
nezeu, şi am văzutu lipsa la svînte besereci de cărţi carile 
nu se afiatu, Pam cumpăratu o Iva[n]gh[ellie şi un Ap!os]- 
tolu şi un Triodu, să rămie svintei hesereci; l-am şi în- 
chinatu la sfflintul jertvenicu, unde am și slujit pină 
la sfirşit[ul) vieţi mele, ca nimene din fraţi cari să 
află, să nu cuteze a le clăti din clejea, svintei besereci. 

„cu Samoil şi cu jupineasa me, Palaghie, ca să 
pomeniască Dumnlejzăă p[ă]rinţi noştri, ca noi am 
avu[t) fecori, ca, fără aceste svinte cărţi să rămie po- 
menire veşniclă), şi Yam cumpărat în domnie pr&-lu- 
minatului domnu sfiijntuli sobor, Imanuil arhiepiscopul. 

6. Apostol rusesc manuscris. 
7. Pe alt Apostol manuscris: 

Cu indemnarea Tatălui şi cu vrerea Fiului Şi cu să- 
virşirea Svitului Duh, bine aă vruţ robul lui D[umne|- 
ză anume Maneailo Grogorie, de ai cumperat acasta 
carie, anume Apostol, pă direpţi peninţi săi, şi o ai 
pus în biserica în Dragomirești, la hramul pre svintei 
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stăpine noastre de D[ujmnezei Născătoare, şi pururea 

Fetoară, Maria, pentru pacatele sale şi a părinţilor şi a 

tuturor fraţilor săi, pînă a şepie săminţie, iară care 

preotu saii mirean să va ispiti să [o] depărteze dela 

atasta heserică atasta carte, sati să o vinză aire un- 

deva, acela, să fie afurisit de D[umnejzei, şi de tri sute 

şi 18 de părinţi svinţi din Nichea, şi să fie trăclăt, pro- 

clăt, anatema, şi sufletul lui să fie stăpin Belzebub în 

veci. Seris în anu D[omnullui 1695, m[elsli]ţa Noemvrlie] 

26 zile. 
8. Pe altă foaie: 

Pomeneşte, Doamne, şerbi lui D[umnejzăii. Acasta 

carte, anume [Ajpostol, cumpărată de soţul mei, Grigorie 

Turcuş, cu Calină, şi cu fiorul mei, Turcuş Gheorghie, 

Simziană ; văzind stricată, am plătit noi cu a noastră 

sărăcie, cu ce am put[ut], se aibă Dlomnulj Dlumnejzăă 

ştire, şi am înoit, să ne fie de pomană pină al 7 rodo, 

„... pes 'recn [=robul tăi) Călină, Gheorghie, Sinzioană, 

Mărica, Simion, Gafie, Şofie, Andrei, Nastasie. Veleatu 

1729, m[e]sfilța Nolem]v[rie], legător de cărţi. ... le- 

roftie ot Moldova. 
9. Pe scoarță: 

Ermonah Lavrantie, legător de cărţi, cumpulrletor. 

10. Ceasoslov tără, titlu. 

11. Pe alt Ceasoslov fără, titlu: 

Frigurilor, vă sorocesc cu putere lui D[ujmnezăă, cu 

putere Maici Precisti, şi cu puteria celor 318 de sfinţi 

părinţi, şi cu. putere celor 12 Apostoli, să-mu ţineţi lege, 

să mă părăsilți] cu voi, ca, de nu miți ține lege, să 

Jesaţi numile omului], omu lui D[ujmnfejzei, amin. 

12. Pe o Evanghelie romănească, manuscrisă : 

În vreme acasta, în cursul anului Dio)mnului H|risto|s, 

m[esi]ţa Aprielu 25, popa Samoilă, Tulr|cuş Garbo, cu soţu 

săti, Şimonu Pelaghia, aflindu-să ei sterpi şi pentru aceea, 

cu bănat mare, văzind svinta besereca sușigatu de 

aceasta, sv[ilntă Ivanghelie rumenască, pre iuţele, prin iz- 

vodu dela. Sălişte, din besereca nistorască, cu vrere 

D[ujhului Svint, sai îndemnat de o ai scris dela mina
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lui Nicolai dascaflullui din Țara. Montenescu, cu cheltiu- 
iala nostre, dreptu cîtu o aii scris, de doisprezece  flo- 
rinţi, şi noi o închinem svîntului pristol şi svintei be- 
sereci din Dragomirești, unde este hramul Adurmirei 
Svintei Preciste, pintru păcatele noastre şi a părinţiloru 
noştri, şi a moşilor. să fie pomană, cu mai mare doru, 
Şi pintru cei mai de-aprope părinţi ai noștri, prietu 
loanu Gîrbo, şi soţu-săii, Marie, care m'aii fostu mumă, 
şi, al doile, părinţi cari at fost: Șimon Grigorie, şi cu 
soțu-săi, Parasca, şi pintru soaţa, rodenie noastra, să le 
[fie) pomană; amintrile nime să nu să găsască, din ro- 
denie afii] din fraţi, să o depărteze dela svinta besereca 
nostre, nici om strein, sati popă, sai diacu, pintru ceva, 
neputinţe aii sușig, să nu îndir[z)neze; amintrile cine 
saru găsi, ai din fraţi, aă din preuţi, să o porte 
cumu nu se cade, aii să o fure, ati să o deperteze de 

ceva, sușigu, noi lesem blăstemu pre unu ca, acela şi 
afurisanie, de cele trei sute şi optusprezece de părinţi 
svinţi dela, Nichie,— ca. noi cu drapta credinţă o inchi- 
nemu svintei besereci din Dragumirești. 

13. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Svintului D[u)hu, - 
Troiţei Svlilntei, amin, pintru sinătate şi ispăsănie 
sufletescă, lingă atasta sflijnta Evanghelie am(?) mai 
[dat] un Apostol ruminescu cu 17 florinţi, un Triod postna 
cu 18 florinţi şi un Strastnicu cu 7 forinţi. [Pe vremea) 
stăpinirei luminatului vladicu Franţuşu Manuiila, vica- 
rişu Andrei Bacenschi, pătrupop Bale, popa Lupu dăn 
Eudu, viţașpan Maroti Şandor, juratu ieraşului-de-sus 
Bale Mihai din Eudu; D[ujmnezăi să-i po[milnască, amin. 

14. Pe altă Evanghelie, din Blaj, 1776: 

În numele Tatălui şi a Fiului și a Sffă)ntului D[ujhu, 
amin. Acasta, carte, anume Evanghelie, o ati cumpăratu 
Zubașco Simionu, să-i fie pomană, pentru sufietulu lui şi 
a părinţiloru lui; şi o ai dat pomană la besereca în Dra- 
gomireşti, unde să prăznueşte hramulu Precisti Adur- 
miri, şi cine saru afa să o strămute dinu besereca, să 
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fie afurisitu de 3 sute şi 18 de părinţi sflijnţi dinu Nichie. 

lară ei, Zubaşcu Simionu, lasu aşă la deregători bese- 

riceşti, ca totudeauna nemul mieii să aibă a socoti de 

cărţile aceste, să le lege şi să le socotă. . . şi mără- 

dicu Zubascu Dumitru şi muere lui, Bocdanu Palaghie şi 

Zubaşcu Gheorghie, şi muere lui, Bocdanu Palaghie, şi Zu- 

bașcu Gheorghe, şi muere lui, Plohodu Mărie, şi Zubaşcu 

Paulu şi Zubaşcu Erină; filinjdu preotu popa Dumitru, 

şi diiacu Petruvai Grigorie, în zilele pre-luminatului 

Înpăratu prinţupatu . . ., în anu 1794, Mai 6, şi lingă 

atasta, carte mai amu unu Strazinicu şi o Psaltire; şi 

Maunailu Danu ai ajutorit întru atasta, carte cu 6 flo- 

rinţi, să-i fie pomană. 
15. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1742: 

Acasta s(făntă] Evanghelie-i [a] părinte[lui] Pop Toader, 

sa[u] Avram, preot fiind s(finjțit de Bacenschi Andrei; 

aii slujit în Leordina pănă la moarte sa, şi avind soță 

"de căsătorie pă Turcuş Parasca, avind fetori Pop lanoș, 

337. 

Pop Gabor, Pop Mărie, şi o dăm şi o făgăduim cu totă 

inima la s|fănta| beserecă în Dragumireşti . . ., şi cine 

ar despărţi, să fie anatemă de 318 de s(finţi] părinţi. 

fiindu v. arhid|iacon) loan Mihali, iară vicariș Anderco 
Pătru, episc[op] Alexie Poci. 

16. Evhologhion din Iaşi, 1164. 
17. Evhologhion fără titlu. 
18. Pe Liturghii fără titlu: 

Cu îndemnarea Tatălui, cu lucr(arlea Fiului şi cu să- 

vîrşire Sfintului Duhu, amin. lată ei, Şușca Matei, şi cu 

soața mt, Todora, şi cu prunci miei, Lovin, Ion, Pătru, 

Maricuţa, Titiiana, şi Aniţă, fiindu lăcuitori în varmeghe 

Mararamureşului, în ereşu-de-sus, în satu în Săcel, am 

cumpăratu acasta, sfintă Liturghie din driapta agonisita 

a, nostră, precum amu zis mai sus, eti, Şuşca Matei, cu 

mărădical miei, şi o am cumpăratu cu 8 zloți, şi o am 

închinat în besereca noastră din sus, în Săcel, unde să 

cinstește hramul mai marilor Voivozi Mihail şi Gavrilu, 

să fie de rugă în sfțăjnta beserecă cătră Dlujmnezăi, 

pentru păcatele . .
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19. Pe un Jfineiă slavon, manuscris : 
Acasta carte a cumpărat şi o togmit Girbo Matei, Şi cu fezorul săii Paul Gîrbovu. .., și a dat sf[inJtei 

338, 

besereci în Dragomireşti, [la] hramul Sflănjtă Măria Mare, și ati dat-o aşă, cine va lua sai fura, sa[] să oa porte cum nu să, cade, sai va... (rupt), să hie blăs- tămat de trei sute 183 qe oteţi ce era în Nichei, şi dela, noi ,.. (rupt) Belzeul să, biruească, cu trupul celui om, cela ce va oa lua ac carte din sflăjnia besereca. Eos kk kkem [=iîn vecii vecilor], amin. loan diac scris-aăă cu mina sa adeverat. Vletu 7163; dela întrupare lu H|risto]s 1655, în luna luj Dechemvrie în 30 de zile. 20. Pe altă pagină: 
Cu vrerea lui Dlujmnezăă, şi cu ajutoriul Fiului şi cu vraşirea Duhului Sflilnt, atasta carte o a tocmit Grabov Matia, pe bani săi, derept sufletul săi, şi soţu săi Matia, se fie pomană, lor, şi a robul ei; Dumnezăă [să-i] pomenească, amin. 

21, Pe altă foaie: 
Eh HMia OTuA H cua n cra AX3, amnu [=în numele Ta- tălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh, amin]. Acasta carte întie dată, anume Mineii, cu Triodile, au cumpăratu Girbovu Matei şi cu soțu săă Anna, şi după dinsa sai. găsit mărădie popa Samoilă, şi cu soafa, săii Pelaghia, Şi văzindu că-i sflănjta carte şi spartă, şi sai găsit meş-. ter de sai legat, Şi oii tocmit în cheltuiala, loru, acmu să fie pomană şaceloru bătrini ce 0 ai cumpăratu, şi. noao acmi ce am tocmit, pentru păcatele nostre, a tuturor rodenie, numai să nu să găsască să o deperteze dela, besereca, din Dragomireşti, unde este hramul Adormire Precistei; cine va, fura Şi o aii vinde, să, fie blăstămat, anatemă, şi soţulo a lui popa Samoelo părinţi, anume Grigorie şi Părasca, să fie şi a lor pomană, șa tuturor rodenie, şi carele nare cine pomeni, amin. 22. În alt loc: : 

1615, msţa --,euă Girbov Matia, anume Virvara, [am cum- DIN 

1 Belzebut (?). 

12965. Vol. XVII. 
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părat] acasta carte, anume Mineii, e o am cumpărat, 

ca, să fie slobod cu atasta, carte ati a 00 da pomană. 

23. Pe un Octoih din București, 11746: 

Sai îndemnat Zubaşco Ilie, cu soţu săti, Pop... (rupt), 

şi ai cumpăratu atasta carte Ottai, pentru păcatele sale 

şi a moşiloru, şi a totu namul lor, şi o ai datu şi o 

a numitu svintei besereci în Dragomirești; dară cine o 

va, lua din bese[recă] (rupt), la. sine, la casa sa, aii să o 

vindă, să fie acela om afurisitu de cei 318 [s]vinţi pă- 

rinţi, şi treclet, proclet să fie unul ca acela, şi o ai 

cumpăratu din lodu, dela popa Lupu, în luna lui lule 

20, 11165. 
24. Octoih mare de Buda, 1846. 

25. Octoih mic de Blaj, 1825. 

26. Pe un Penticostarion de Rimnic, 7951, 11743: 

Ani D[ojmnului 1753, amu cumpăratu ei, popa Sa- 

moila Turcuşu, cu soața me Palaghie Iuga, atasta Pen- 

tecostarion, şi unu Strastnicu, şi unu Triod, şi unu Apos- 

tolu, şi o evanghelie ruminească, întru numele lui D[ujm- 

nezăăi, şi pentru iertalrle păcatelor noastre, şi a mMoşi- 

lor, strămoşilor, şi a toată rudenie despre înbe părțile. 

Alalte sflijnte cărți, că-sti mai din nainte, sîntu date şi me- 

nite la Mbsereca Dragumireştilor, unde să prăznueşte 

hramul spresfintei M[ailcei Preciste, a Adormirei. lară, 

atasta, Pentecostarion l-amu dat la miînăstire Fudului, 

unde să prăznueşte hramulu a trei sflijnţi, Vasilie cel 

Mare, Grigorie b[ojgoslovul şi Jon Zatoustu,—nime să nu 

îndriznească a-lu înstreina de acolo pina va [sta] miînăs- 

tire în locu, suptu plăstămu, neiertat; şi ai fost în 

vreme biruinţa Crăesei Țerei Ungureşti Mariei-Tereziei, 

vițăldicul Traţuj(!) Manuila, şi vicariușu Andrei Ba- 

censchi, fiuşpan Barcoţi Imvre, viţeişpan Maroti Şandor, 

soleabirăii Bale Mihai din Eudu. 

27. Pe o Psaltire din Sibiiă, 1791 : 

în numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfănt, amin. 

Sai cumpărat atasta carie sf[in]tă, anume Psaltire, |de 

Bogdanu Şofronă, soaţa lui 'Turcuş Toader, și o ai dat 

la beserica în Dragumireşti, ca să le fie pomană în veci,
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unde-i hramu Adurmiri Precisti, anu D[ojmnului 1799, în luna lui Martie în 6 zile, şi au fost parohuş a satului popa Dumitru; de saru afla cineva din preoţi sai dieci sati batir cine ca să o strămute, a[ă] să o fure, să fie afu- risit de tri sute și optsprezece sfțijnţi părinţi dela Nichie. Scris-am eă, Pljojhoa Ghiorghie; e, Bogdan Șofronă, las cu a me limbă, de sar deslega, iară din a mis să- minţă să aibă a lega. 
28. Psaltire rusească din Lemberg, 1658. 29. Pe un Strastnic de Blaj, 1773: 

345. In anu 1817 au fost Bunăvestire în zioa de Paşti, şi era, . foamete mare, şi ai stătutu omătu pă Tarniţă și pă Rusca, ca şi în mieză-iarnă, şi pă la sflăjntulu marele mucenicu Ghiorghie. Timişi Ştefan. 
30. Pe altă foaie: . ÎN În anu Dlojmnului 1852, Iulie 23, o trecutu înălţatu În- păratu Franţisc-losip pă la Coştui cel noi, şi o mas o nopte în Sigheti. 

346. 

In anu 1839 a fostu Blagoveştenile în Silmbăta de Paşti, şi ati fost greutate de iarnă, cit nat putut omini a duce fînu dip(ă] Pinteni şi dipă Tarniţă, că at fo[st] omătu bătrinitu numai susu dăla briă, şi pină [în] satu încă era, unde era ulm)bră, și îndeţa; numai nu sta morile; şi aii fost mare întîrziere de pluguri, şi ai fost Sflă)ntu Ghiorghie 4 săptămîni după, Paşti. 31. Pe un 7riodion de Bucureşti, 4747 : 
Ani D[ojmnului 1743, amu cumpăratu eă, șerbu 'Tur- 

347. 

cuș popa Samoilă, cu soața me, luga Palaghie, anume - Triod posne, Strastnicu, Penutecostar, levanghelie rumi- nească, scrisă cu mîna, Şi un Apostol, cu dereptu agonisita a noastră, şi le-am datu pomană, intru. numele lui D[ujm- nezăi, şi întru iertare Şi a părinților, moşilor, strămo- şilor, şi a toată rudenie noastră, pină a şepte săminţie, . să, ne fie, amin. Văzindu lipsa de une cărți ca aceste, le-mu pus în sflă)nta besereca, a Dragumireştilor, unde să preznueşte hramul Adormirej presflinjtei Precistei, cu legătura nedezlegată şi cu blăstămu neiertatu, oricine Saru tîmpla să le fure sati să le înstreineze dela aa
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zvintă besereca, ori preot, or diiacu, or mirean, sai frate, 

sati strein, să fie blăstămatu de cei 12 Apostoli, şi de pă- 

rinţi cei sflin]ţi; amin. 

32. Pe o cruce de lemn: 

Atasta svintă cruce ai cumpăratu Axenie, jupinesa 

lui Ostaşi Mihalu, şi o ai dat în sat în Dragomirești, 

în s[fijnta besereca, întru numele... . pentru păcatele sale, 

unde este hramul Scusnne upeu. su, Bh aka [=Adormirea 

Precistei Născătoarei de Dumnezei, în anul) 1697, dni 

1 Iulie. 
33. Pe o icoană: 

Ai cumpărat Cedreci lanoş, cu soaţa sa; anu 1765, 

luna lui Fevruarie 19 zile. 

34. Pe alta: 

KESnuan cite HKO. paBe BOX. Băcani, ENA EP Hacrmacue, Îgan, 

Haeracie, Toaopa [=Aă cumpărat această icoană robul 

lui: Dumnezeii Vasilie, soţia sa Nastasia, Ivan, Nastasia, 

Todora. 

35. Pe a treia: 

Acasta, svintă icoană ati cumpărat . . . ca să, fie po- 

mană în veci; amin. 1764, Januarie 2 zile. Catelina, Gafie, 

Simionu, Todoră, Andrei, Mihai. 

36. Pe a patra: 

Şi sai pus în atasta svîntă besereca, în Dragomirești, 

la, hramu Adormirei Precuratei . . .; sai cumpărat pen- 

tru iertare păcatelor lor şi a părinţilor lor. . .; ani 1723. 

37. Pe a cincea: 

Ani Djojmnului 1765, Octomvrie 26 de zile. 

38. Pe a şesea: 

Aă plătit Fiţăgan Mihai, 1822. 

39. Pe părete afară, de-a stinga uşii de întrare e săpat un rînd 

slavon, cu data de: 1722. 

40. Pe un stfeșnic mare de lemn, în pod: 

Grigorie zugrav. Ani Djojmnului 1800, din mila lui 

D[ujmnezăi sai făcut acasta făclie de Butte Pricop, şi 

de jupăneasa dumisale Mara şi Năstaca, ca să le fie 

de sănă[tajte și de iertare de păcate a moși şi strămoşi, 

şi în iasta. lume şi în ceealalta.
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41. Pe celalalt: 

În anu dela H|risto)s 1801, din mila lui D[ujm(ne]ză 
Şi din îndemnul lui Bufte Pricop sa făcut acasta, făclie: 
Grăl Iuoni aiă teltuit acasta, făclie; Mara Şi] Gafie, Nas- 
taca, Vasilie, Năstuţă, Năstacă, Nechita, Danu, Mări- 
cuța, Pelaghie, şi pentru ca să-i pomeniască D[ujmnezăti 
înpărăţia Sfinţii Sale, pre cei vii de sinătate, pre cei 
morţi de ertare de păcate: Grigorie, Ileană, Mărica. Gri- 
gorie zugrav. 

XVII. 

FEREŞTI, 

1. Pe un Apostol de Blaj, 1802: 
În numele sfintei Troiţe, Tatăl, Fiul, Duhul Sfint, să fie acasta, sfintă carte, şi întru pomenire şi ertare pă- 

catelor. Iată eă, Țiple Nechita, cu soaţa mă, Irină, am luat atasta sfintă carte, anume Apostol, pentru lipsa, sfintei besereci, cu 8 zloți, adecă cu 8 zloți, ca să ne fie de pomenire şi ertare păcatelor în veci, amin. Lomei Grigor şi parohuşi în Fereşti, în luna lui Martie în 26 zile, anu 1803. Încă şi întru pomenire fiilor şa fetelor, pină ce se va sfirşi lumea, să fie de pomenire şi er- tare păcatelor: Ţiple Vasalie, Ţiple Ioan, Tiple Mărie, 
Ţiple Vafumie. 

2. Pe o carte slavonă, manuscrisă : 
Scris-am ei Şimon diac 'din Bootiza |. . » alu vo[s)tru cumu putot învăţa, m[esijţa M[ajrtu 20 dnă. Mihail Molo- dlejța, arhieplisJc[o]pa, dat-am ca[rjte nooastra lui Ivan din Pătroova ca. să: lăsat cumu erea, şi a pusa legatura, 

8 de florinţi. 7265, l[ealtă 1657 (sic). 
3. Pe un Catavasieriii, fără. titlu : 
Sfînta, carte o am cumpărat din Moldova, anume leaş, drept am ma datu bani moldoveneşti doi lej, 
4. Pe altă pagină: 
Acăst Catavasier mi l-ati datu Oanţa Ion din Ferești, cănd ati muritu mumă-sa, Odochie, pentru ce o am pro- hodit; altă nu me-aă datu nemica pentru prohodul acela, 
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fără atasta cate, fiind ei atunce parohușu în Fereşti, 

popa lonaş Goje din Oanciceşti, 1781. 

5. Pe o Evanghelie fără titlu: 

lată atasta sfintă, carte, anume Evanghelie, at cum- 

păratu-o Radu lonaş eu 11 fiorinți şi 2 mărieşi, şi au 

datu-o la besereca, la hramu lui Sfăntului Nicolae; iară, 

cine să va afla se o ea din sfinta beserica, saii din 

neamul lui Radu Ionaş, saii alţi oameni streini, şi să o 

deie afară din sfinta beserica, pentru bani, sai pentru 

altță| nevoe, să fiiea afurisit de 3 sute şi de optsprezece 

părinţi sfinţi ce aiă fost la saborul în Nichea. lară care 

rugători să vor timpla la sfînta beserecă, se roage pre 

D[ujmnezăi pentru cele ce făcu bine în sfintele biserici. 

Seris-am ei, Rişcu popla] Miron din Corneşti, m[esliţa 

Fevruarie în 2 zile. 
6. Pe un Buhologhion din Bucureşti, 1741: 

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfintului Duh, amin. 

Acasta sfintă carte, anume Molitevnic (rupt) pesereca 

în Corneşti, unde este hramu Sfintului Nicolae, şi cine o 

va, lua fără ştire din beserecă, să fie tricleat, anatemă 

şi priclet, ca Arie, şi rugăm pre cine va fi slujitori 

sfintei besereci ca să rooage D[ujmnezeii păntru ai 

culmpălrat carte atasta. 
7. Pe un Mineii, fără titlu: 

Acasta sfintă carte, anume Mineiii, sai fost răntuit 

„din trătaşi, şi se poate strica, şi jupănul Tiple, cu [soţia] 

dumisale, 'Ţiple anume—, i-ati îndemnat Dlujmnezei şaua 

plătit de o ai tocmit, adecă legat, şi ai dat opt mărieş, 

se le fie pomană la tot rodul dumilorsale. Anu Domnului 

1789, în luna, lui Fevruar în 22 de zile, atunce s'aii legat, 

dară nu-i scris tot într'acela an, în luna, lui Iunie în 2 

“zile, cănd am îngropat pă Gheorghie, pă Ion. 

Seris-am ei, Țiple Dumitru, parohuşul din Besereca-albă. 

8. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Siflănt, 

amin. lată atasta carte at cumpărat în îndemnul ma- 

relui Dumnezăii şi a Maicei Preacurate, şi ale tuturor 

sfinţilor, sai tămăduit satul Fereştii, şi ai cumpărat,
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ca să le fie pomană pănă la al 7 rod; și ai dat Onţa, 
Grigorie 6 mărieşi, şi toţi cine cît l-ai tras înima, şi 
o ai plătit cu 30 şi 2 mărieşi de florinţi, şi o au dat în 
sfănta beserecă în Fereşti, la hramu Sf intului Nicolae, şi 
cine o va lua saii o va fura sati o va vinde, acela, o 
să fie procleat şi anatema cu toată casa lui şi cu tot 
rodul lui, şi se li se verse maţele ca a lui Arie pogă- 
nul, şi se fie afurisit și blăstămat de 318 de părinţi 
sfinți. Slavă Sfintei Troiţe : Tatălui, Fiului, Duhului Sfint, 
amin. 

9. Pe o Psaltire rusească, din 1629: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi al Sfintului Duh, amin. 

Iată acastă sfintă carte, Pentecostarion, o ai cumpărat 
Goje Marica, şi cu fiul dumisale, Atanasie Goje, şi o au 
dat în sfinta beserecă, în Fereşti, unde este hramul Sfin- 
tului Nicolae, pentru ertarea păcatelor dumilorsale, şi 
a părinţilor, şi a moşilor Şi a strămoşiloru, şi a tot nea- 
mul dumilorsale, să le fie pomană în veci, dreptu ai 
săii bani, dreptu 15 florinţi vonaişu. Şi cine o va zminti, 
saii o va, fura, să fie afurisit şi anatema de 3 sute şi 
18 sfinţi părinţi, cari ai fost la sfintul sabor în Nichie, 
şi o ai cumpărat în anu dela Naşterea lui Hristos 1780, 
Martie 15 de zile, pentru acee, ca să fie şi dumilorsale 
ctitor şi pomeniţi de preoţi şi rugători, cari îi va... în 
Dumineci Domnul Nostru I[suJs H|risto]s a, fi slujitori 
s[fîntei] besereci, ca să primască Domnul nostru I[su]s 
H[ristojs darul dumilorsale în veci vecilor, amin. Atunci 
aii fost parohuş popa lonaş Goje din Onciceşti. 

10. Pe o Psaltire rusească din 1629: 
lată acasta sflănjtă Psaltire o ai întarit a doua oară, 

în legătură, Răhnicu Ștefan din Ferești, şi cu sooţie sa, 
Gafie, şi cu fi săi Nechita, Mihai, Ion, Toader, To- 
dosie, Todoră, pîntru sănătate dumielorsale, şi pîntru 
sufletele rodului lor, să le fie pomană pînă ial şepiiele 
rood; şi ai dat pîntru cătu o ai legat, trei mărieşi. 
Dlolmnul Sfint să le facă parte şi dumilorsale în rai, 
unde toţi sfinți să odihnăsc; amin. Scris-am ei, multu 

365. 

366.



367. 

368, 

104 FEREŞTI 

greşitul şi păcătosul iple Nechita din Fereşti. Vleat 

1755, luna lui April 2 zile. 
11. Pe un Strajnic ain Blaj, 1753: 

lată atastă carte, anume Strajnic, aii cumpărat, şerbui 

lui Dumnezăi Cozma, cu jupăneasa dumisale Acsene, şi 

cu fii lor: Simion, Grigorie, Palaghie, Iliiană, Măricuţa, 

şi iarăşi ertarea păcatelor şi odihna, sufletelor a lor 

să-i fiii: Matei; şi at dat la besereca, în Corneşti, hramu 

S(făntului] Nicolae, în anul cel de Măntuire 1755, în 4 

zile a, luni lui Martie. Scris-am în Corneşti, în anu 1755. 

Gavrilă. 

12, Pe un Triod de Blaj, 1771: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului S(fănltu, 

amin. Di mila lui Dumnezăi, şi din îndemnu lui părin- 

telui popa Ionaș Goje, parohuşul din Fereşti, şi a du- 

misale Țiplea Îndriaş, titor sfintei besereci, noi, boeri 

din Fereşti, amu cumpărat atasta, sfintă carte, anume 

Triode, dăptu patrusprezece florini vonașu, şi aii dat 

Pop Macove[i| din Racşe, carele aii fost slugă la Țiplea 

Îndreaş din Fereşti, ai dat şase florinţi, Oanţa Nechita 

aă dat on zlot, Rădnic lon ati dat tri mărieşi, Pop Gri- 

_gor au dat doi mărieşi, Oanţa ion, feorul lui Robotin, 

ai dat doi mărieşi, Țiplea Ionaș o dat un mărieş; Oanţa 

luon aă dat un mărieş şi o dutcă, Oanţa Toma ai dat 

un mărieş, Oanţa Gheorghie ai dat un mărieş, Mănăilă 

Îndrieaş aii dat un mărieș; Bornea Găvrilă un mărieş, 

Vlaşin Timocu ai dat un mărieaş, Ardelean Toader 

ai dat un mărieş, Pintelei Ursu ai dat cinci potori, 

Pop Mărica ai dat un pătacu, Tema lonaş aii dat un 

pătac, Ivancuc Matei ai dat un mărieș, şi din Corneşti 

0 dutcă, şi o ai dat în sfinta, beserică a lor, în Fereşti, 

la. hramu Sfintului Nicolae, şi cine sa ispili să o fure, 

saii să o ascunză, sai să o ducă încătrova fără de şti- 

rea preotilui besereci şi fără de ştirea, slujitorilor 

hesericei, şi fără de ştirea boearilor satului, cari o au 

plătit, deci acela ce o va zminti din sfinta beserecă din 

Fereşti, să fie supt afurisaniea sfinţilor părinţi şi a sfin-
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telor canoane, precum poruncește Pravila. Anu Dom- 
nului 1780, în luna lui Dechemvrie 27. Scris-am etă, Matei 
Ivancuc din Corneşti, diacul, carele-i și în Fereşti diac. 

13. Pe alt Triod slavon, manuscris: 
Acasta carte, anume Triod, a înooit Farcaș şi cu fraţi 

lui, anume lană şi Lupșe, Vasalie şi cu soțu săti 
Axenie, şi maica lor, să le fie pomană pănă a şepte 
seaminţie, şi a toot roodul loor, să le fie pomană, dindu-o 
la sfjănjta, beserecă în Fereşti, la hramu lui Slfăn]tu Ni- 
coolae; într'o mie 699 de an sa înooitu; iar cine o ar 
fura dela, st[ănjta beserică, să fie proclea[t) şi anatema 
de 318 [de] oteţi, amin. 

14. Pe scoarță: 
Văleat 1699, m[esi]ța Ionie 3. 
15. Antimis rusesc din 1700. 

XVII. 
GIULEşTi. 

1. Pe un Antologhion de Rimnic, 4745; 

Acasta carte, anume Antolido, cu tieltuiala lui Bărci Timoc, nemiș din sat din (rupt), pentru ca, [să] fie po- mană în veci de veci; a[nul) 1807. 
2. Liturghieriă de Tirgovişte. 
3. Alt Ziturghieriă tot de Tirgovişte, 1713: 
Acasta sfîntă Leterghie o a cumpărat Pomanu Oleţejsa, şi o ai datu în sfănta beserecă în Șugătag, şi o lăduţă 

Şi o clita de pus sfinta, cuminiecătură; nime să nu le 
zmintească din beserică, suplt] blăstămu. Scris-am în 
zilele popi Chifor, 1768, în April. 

4. Pe altă pagină: 
În numele Tatălui Şi a Fiului şi al Sfintului Duh, amin. 

Să ştie că o am cumpărat ei Pomanu Olecsa, cu 13 de 
florinţi acasta, sfintă carte, în sfinta besereca, în Șugă- tag, se fie pomană pină a 8 saminţie. Chifor (rupt). 

5. Pe altă foaie: 
Scris-am e, dascalul dela Țara Ardealullui, din var- 
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meghia, (rupt), ca, să fiă şi eii pomenit . . . oraş al meet ; 

Braşov, 1768. 

6. Pe un Molitvenic de Blaj, 178%: 

Acasta carte, anume Tebnic, o ai cumpărat Rednic 

Ivan, cu fezorul săii, Rednic Gheorghi, părintele lui Red- 

nic Todor, fiind parohuş în satu lui şi protopop a era- 

şului, şi o ai cumpărat sfinte[i] besereci a Giuleştilor, 

în anu 1787, în care an, în boală ce erea, ai murit trei 

sute de sufiete în satu acesta. 

7. Pe un Octoih din Bucureşti, 1720: 

Poftese voe bună şi sînătate dumitale diece (rupt), din 

Băiuţu; 1750, Ungvar. Scris-am ei, Stoinco (vupt). 

8. Pe o Paraclitichi, tără, titlu: 

Acasta sfintă carte, anume Ofta[iă], l-aii cumpărat Nemiş 

Jonuţu, din preună cu soţia mea Mariea, şi llana, şi 

Iona, Dumitru, Iacov. Stăpănu să ne pomenească, ca 

Dumnul să-l miluiască; şi am dat bani buni florinţi 41. 

9. Pe un Penticostarion din Rimnic, 1767: 

Acasta sfintă carte, Sfeatniță, aii cumpărat Marica, 

preoteasa protopopului Rednic Andraş din Giuleşti, drept 

12 florinţi, şi aii dat în beserică în Giuleşti, pentru su- 

fietul protopopului, şi a neamului lui, şi a preuteasi, şi a 

săminţiei ei pînă la 7 sămînţiei, iară cine o va fura sati 

o va vinde fără de ştire ei, să fie afurisit; 1764, Martie 13. 

10. De-asupra, uşii de intrare, inscripţie nouă : 

ADeVerVLVI. VeChIV presantei Tre | Me Pr|lnal| 

VtorlULO santei VergVra a VotatV poporVLV SeV 

zelosV. - 
41. Pe icoana lui Hristos, în pod: 

Acțaslta s[făntă] icoană aii plătit Regnic Iliei, Nas- 

tasie, Panaghie, Vasocu, Ivontuc. I[suls H[ristoase, pri- 

meşte ac|asta jertva Înpăraţia sa, amenu ; 1756, luna lui. -. 

12. Pe un clopot: 

poks Boa [=—anul lui Dumnezeii] 1679. 

13. Pe altul: 

Gyulafalvi ecc. szâămâra ezen harang &ntâdet, 1824. 

[=acest clopot saii turnat în 1827 la Bălgrad, pe seama 

besericii (?)).
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14. Pe a treia: 

Pre. s. Maria Maica, crescinilor rogate pentru noi pe- 
catoşii la Fiiul tei, și Ddeul nostru: Pre tine viu, te 
chem la salute, — mort — te petrec la repaos etern. 

15. Pe cealaltă lature: 
Sântâiul apostole lui Cristos deschide noe uşia raiului 

patronei sale: zelosului popor gr.-cat. Giuleşcei. Ma 
tornat fiii lui Frid. Seltenfofer; Sopron, 1888. 

XIX. 

GLoD. 

1. Pe un Antologhion de Bucureşti, 1767: 
lată, ei, Roşca, Nechita, cu Roşca Alexa, amu daiu în 

Mineii 2 florinţi şi doazăci de potori, cee însă a, satului, 
cine cîtu l-ai ter[ulit Dumnezăi; ci[ne] saru afla să o 
fure saii (rupt). 

2. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui şi a Fiului și a Si[ă)ntului Duh, 
amin. lată inştiințăm cui să cuvine a, şti, ei, popa loan 
(rupi), în Maramurăş, în sat în Glod, şi umblă văleatu 
1767, văzănd că este foarte lipsă de atasta, sf[ă]ntă carte, 
anume Mineii, la aasta. besereca, sat Glodul, eraşul-de- 
sus, am îndemnat pre săteni ca să cumpere, și ati strînsu 
din sat 13 florinţi, şi ati dat Roșca Cozma cu 3 fecori 
ai săi, Nechita, Alexa, Iacobu, 14 florinţi, şi o a dat în 
besereca sat, Glod, ca, să le fie pomană lor, și părinţiloru 
loru, moşiloru, strămolşilor], hramu fiindu Sfintul Ni- 
colae; iară cine să va, afla omu fiindu fără frica luj 
D|ujmnezăii, ca să o ee, să o fure, sai să o vănză dela 
acestu hramu Nicolae, să fie blăstămat de 318 părinți 
sfinţi cari ati făcut întiiul sabor în Nichâa, şi de toţi 
sfinţi lui D[ujmnezăi, să fie afurisit şi să i să verse ma- 
țele ca, şi a lui Arie necredinciosul. Iară cine să va afla, 
din boeri satului, tot să le fie grije să nu lese să să 
deslege, pentru ca, tot să dobîndească ertare de păcate. 
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lară ei... mă rog mărădicului mnei, cu mila lui 

D[ujmnezăi, ca, să nu o lăsaţi să să strice, pentru ca 

să, dobîndiţi ertare păcatelor. Scris-am e, Costantin das- 

[calul], fiind de faţă Rad popa Ionu, şi dieac fiind Tujne 

Găvrilă, dieac Vasilie, cîrznic Roşca Nechita; m[esilţa 

Dechemvrie 5 zile. 
3. Pe un Apostol de Rimnic, 1747: 

Acastă <fintă mărită, anume Apostol, ati cumupărat 

Roşca Lup din Glod, dipt 9 florinţi, cu ficori du- 

misale, şi tuturor rodului dumilorsale, şi ai dat în sfinta, 

hesereca în Glod, şi ceine aure st[răină cu viclenie, 

să fie supt blăstămulu sf[ijntelor saboară dela Nechăa, tri- 

sute şi optusprezece de părinţi sfinţi car” ai afurisit şi 

pre Arie necredintosulu. Scris-am eii Bălin Ştefan din 

Siribi, în Ianuarie 14 de zile, 1760, şi ai cumpărat o 

icoană a lui H(risto]s deptu 5 florinţi Roşca Alecsa; Ne- 

chita aii cumpărat şi 1 prapor dreptu 6 mărieşi, a lui 

Sfjă]ntu Nicolae, şi unu stihari depu 5 mărieși ; şi anti- 

misulu deptu 7 mărieși Roşca Alecsa, l-ati cumpăratu; 

şi aii cumpărat şi o făclie totu aeşti boeri, deptu 15 

florinţi, — să le fie pomană rodului loru din neamu în 

neamu ; şi cine saru afla să le fure, sati să le vîndă, să 

hie suptu blăstămulu sflijnţiloru părinţi, şi diavolul să 

stea. de-a dreapta lui, şi întru neam să să zmîntă să- 

minţa lui, şi să rămie prunci lui săraci şi muere lui 

văduvă, În zilele vicaruşului Andrei Gătchei, în varmighe 

Maramurăşului şi suptu eparhie protopopului Pleşu Bale, 

popa lonaşcu din Săcelu, — să le hi pomană în neam de 

neamulu loru, ani Domnului 1762. Scris-amu ei diacu 

Grigorie ot Poiana lui Ilieş. 

4. Pe Biblia lui Bob: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfi[nltului D[uJhu, 
amin. lată acasta carte ati plătitu-o Crătun Vasocu, 
şi gineri săi, Tijne Grigorie şi diacu beserici, soața Ma- 
ricuţa, şi Romanu Ștefan, soța Ana, şi cu nepotul săi, 

Crăcunu llica, şi cu soaţu sa, Năstacă, dela omeni dela, 

Ardelu, din satu Tiuza, dela Opre Găvrilă şi Opre Îndrei,
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deptu trizeci de zloți, ca să le fie pomană loru şi pă- 
rinţiloru şi marădicului, și o datu în Glod, în besereca, 
hramu Sfi[njtului Nicolae, popa Mariranu, Cozma diiacu, 
Tiijne Grigorie, şi Roşca Dumitru, cîrznicu Roşca Gă- 
vrilă; şi cine saru afla să, o fure, saii să o mute, să, 
fie blăstămatu şi afurișitu de 318 ae părinţi sfinţi, cari 
ai făcut saborulu în Nichie, şi să i să verse majele ca 
lui Arie. Scris-am ei, Tujne Grigorie, în anu D[o]mnului 
1799, Iulie în 4 zile. 

5. Pe o Cazanie din Bălgrad, 1699: 
Din îndemnarea Părintelui şi sîrguire Fiului şi obir- 

şire D[ujhului Svînt, şi din bilja[goslovenie praosvîntu- 
lui chir arhiepiscopului Iosifu Stoicai al Maramurășului, 
cumpăratu-aii atasta carte, anume Evanghelia Ucitelnă, 

„în zilele pea-luminatului Crai Iosifu Leopoldu, a Țăriţi) 
Ungureşti; cumpăratu-a acasta carte Tuşnea Nechita, şi 
cu jupineasa, dumisale Marie, și cu fezoru dumisale Ia- 
cobu şi Griga, Văsii, lonu, cari îs lăcuitor în Glod 
Slatincă, în varmiga Maramurăşului, în eraşul-de-sus; 
dat-aii 22 de florini, şi o ati dat pomană în Glod Sla- 
tinca, la besereca u(n]dea este hramul lui Sflinjtu Ni- 
culai, pîntru păcatele sale şi a părinţilor săi, anume 
Hilip, Acsenie, Dănilă . . .; nime să nu să afle ao lua 
de-acolea,; cine să va afla a o lua vru om, blăstămat 
să hie, anatimă, maranafta, şi cine o va fura, să hie 
neertat de H[ristojs; amin. 1700, m[esil]ța. Dechemvrie 17 
zile, protupop Ştefan Petrovai. 

6. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1766: 

lată eii, Roşca Netita, cu Roșca, Alecsa, amu cujm |pă- 
ralu atasta carte cu soța sa, Todoră, deptu 24 de florinţi, 
Şi cu soțţa sa Odotie; cine sar afla, saii să o fure, sat 
să o zmintească, să fie afurisit de 3 şi 18 de părinți 
sfinţi. lată aceşti oamini ai cumpăratu Leturghie şi Oh- 
toihu şi Tremnicu şi Apostol şi Triodu şi potir de cositor, 
deptu 60 de zloți, şi Piticostaru şi Leturghie și Pravila 
şi Alfavita şi clopotu de o sută de florinți, să le fie 
pomană, aminu, şi potiru de argint suflat cu auru, mai 
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scump, l-aii luatu Iacobu, frate dulcă cu Alexe Neltijta, 
deptu 56 de zloți. 

7. Pe altă foaie: 

În ştifijnţa să fe tuturor cui să cuvine a şti, cind era 

ani dela Mintuire Lumi 1767, Roşca Nechita, din sat 

din Glod, varamighe Maramureşu, erașu-de-sus, văzind 

că, este mare lipsă de atasta sfi[n]tă Evianjghelie, am 

rugat pre boeri satului, că să o cumpărăm, şi am 
strins din sat 8 florinţi, un patac, o dutcă; Roşca Alexa 

6 mărieşi a dat, Roşca, Nechita ai dat 10 florini; şi o 

am dat la beserecă în Glod, unde-i hramul Sfilnjtului 
Nicolae; ca, să le fie pomană lor şi părinţilor, moşi, stră- 

moși. lară ei, Roșca Nechita, mă rog tuturor boerilor 

de sat, şi mai tare mărădicului mnei, să poarte grije 

de atasta sfiln]tă Ev[anlehlellie, ca să nu o lasă dezle- 
gata, pentru ca să aibă plata ertări; iară cine-a fi cu 

fire, de o va fura, saii o va vinde, să fie blăstămat de 

7 soboară ce s'aii făcut în toată lume. Scris-am eu, Cos- 

tantin das[callul, cu zisa celor mai sus numiţi . . ., fiind 
preut Rad popa Ionu, diacu Vasilie a popiu şi Tufne 

Găvrilă, cîr|s)nic Roşca Nechita. 
3. Pe altă Evanghelie, fără titlu: 

„„Atasta carte oi cu[m]părat Danu şi muere lui Anuță, 

anume Ivanghelie npeereana, apoi a fostu stricat[ă] forte 

ră, şi sati găsit acest creştin bunu, anume Vasocu a 

lui Îndreii Timişoe, maca sa Marica, şi soța sa... 

şi socri săi, Meleilă, şi muere lui, Virvară, Marie, Odei- 

chie, Chira, să le hie pomană pă hiru, pă mărădic, pină 

la a şepte sămînţie; iară cine sa găsi din săminţa lui 

Dan, n'aii ce a-l uita aește, n'a dat bani înprumut, ce 

cu acee bani să o tocmască întialtu rîndu. Se[rijse popa 

Lupu din Glodu, ps gene [=—anul Domnului] 1741, m[e- 

si]ț[a] Gh[enuarie] 24 de zile. 
9. Pe altă pagină: 

Bo HMA CUA H cH4H CEATOro ASYA, aMean. [=În numele 'Ta- 

tălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh, amin]. Acasta carte, 
anume Evanchelie Prestolna, ati cumpărat popa Lupuţu,
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Şi cu socru săvu, Rogovanu Danu, și a dat 12 florinuţu 
pre €, şi cu socră-sa Anuţa, şi cu preuteasa, Lupă, şi o 
lesă pre manule mele, de să li pomenescu pînă voi (rupt) 
fecori şi nepoți, de să-lu pomenesucă, şi să-i facă po- 
mană în veci de veci, amin. 

10. Liturghii de Bucureşti, 1741. 
11. Pe Mărgăritare, fără, titlu: 

Acasta sflijntă carte, numită Mărgărit a lui Ivan Zla- 
taust, o a cumpărat Roşca Dumitrie şi Tujne Onica, dept 
6 zloți de argint, adecă o parte 3 zloți şi alta parte 3 
zloți, şi o a dat pomană în sf[ă]nta, beserică în sat în 
Glod, anu D[ojmnului 1836, Ianuaru 24. lară cine aru 
muta-o dela atasta sfțănjtă beserecă, să o fure, să fie ana- 
temă şi afurisit de toţi sfinţi lui D[ujmnezăi. 

12. Pe un Octoih din Blaj, 1792: 

Roşca Grigorie a lui Roşca Alecsa, fiind lăcuitori în 

sat în Glod, umilindu-mă pentru sufletul mei, am cum- 

părat atasta carte, numită Ohtoih, şi am dat beserecei, 
pentru sufletul mei, în besereca în Glodului pomană. 
Anul D[ojmnului 1806. 

13. Pe un Penticostarion de Blaj, 1768: 

Acasta, carate o ati cumpăratu Roşca. Nechita şi soță-sa 
Todoră, şi cu fezori, Lup şi loană, anume Pinticostar, dept, 
12 dțe] tiorinţi, ca să le fie pomană, şi l-ati dat pomană în 
besereca în Glodu, şi cine saru aflat să o fure, sai să 

o zmintească, să fie afurisi[t) şi blăstămatu de tre[i] sute 
şi 18 de părinţi sfinţi; ani Domnului 1778. 

14. Pe un Zriodion de Blaj, 1171: 

lată ei, Roşca Nechita, şi cu Roșca Alexa, și cu soaţa 
sa, dumisale Todoră, aii cumpăratu acastă carte; ce[ne] 
se află să le fure, se fie aturisit de 318 de părinţi sfinţi; 
deptu 18 de florinţi. 

15. Înlăuntrul altarului, pe spatele iconostasului : 

Acest sf[ijnt altar. cu icona laolaltă, cu toată chel- 
tuiala, sa, l-aii zugrăvit cinstitul părintele Tivodar Va- 
silie, parohuşul Glodului, pentru vecinica lui pomenire, 
a mărădicului și a neamului. În anul Domnului dela 
H[risto]s 1829. 
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XX. 

HĂRNICEȘTI. 

1. Pe un Antologhion din Iaşi, 11755: 

În numele Tatălui și a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
Acasta carte, anume Mineiu cea. Mare, ai cumpărat, 

Ștefan Manuilă cu soțul săti Odoteia, să ierte păcatele 
sale şi cu fetorilor săi, Gheorghiu şi cu nora sa Paladia 

şi cu tot celea d'a sa(?), piîntru păcatele sale şi pintru 

strămoşi săi, Minăilă, Vasaleia, Mină[ilă], lenă, loană, 

Ivonu, D[umitru, Pom[ejneşte, D[oajmne, şi pe Iacobu, Du- 
mitru, Pătru, Şufronă, Ivonu, socrul a lui Manuili, Ștefan. 
Vasalie, Todora, soacra lui Ştefanu Manuilu ; pomeneşte, 

Djoa|mne, pre toţi pă numele carea n'a pusu la atasta 
carte. 

2. Pe aliă pagină: 

Acasla carte ai cumpărat Ștefan Manuilă cu soţulu 
săvu, Odoteia, pîntru păcatele sale: 4 de florinţi, şi au 

dat la, besereca în Hărniceşti, în hramul Naşterei Pre- 

cistea Născătare de D[ujmn[eJzevu; dară cine o var de- 
părta, sati a fura, să fie afurisit de Du[ujm[nejzevu și 
de sfinţi părinţi 318. În biruinţia, Crăieşi Mareia-Te- 
rezia, anul Domnului 1763, luna lui Ianuarie ziua 6. 

A scris lanoşu dascalu Culincovici Cosovchii, la casa 

lui popa Grigorie. 
3. Pe o carte rusescă, mânuscrisă, fără titlu: 

(rupt) anume Tepicu dela Hărniceşti, la hramul Svintei 
Naştere Precisti, precum carte al noastră, şi am fost 

eii, popa, Simionu, şi Matei Cirznicu, am ostenitu şi am 

îndemnat satul de am tocmit, D|ujmnezăi să aibă ştire. 
Vleat 7236, anu Domnului 1728. Pop[a] Merentie dela 
Călineşti, legător de cărţi. 

&. Pe o Evanghelie fără, tițiu: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Svint, lată 
eii, Opre Luca, din vidicul S&cmariului, anume din Ve- 
reşmorţu, eată eii, Opre Luca, şi cu jupineasa mea, Năs- 

tafă, amu cumpăratu acasta sfintă carte, anume Evan- 
ghelie Uciteanu, amu cumpăratu, pîntru păcatele noastre
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şi pintru păcatele părinţilor noştri, anume Mihai Şi Si- 
mion, şi fecori noştri, Nechita şi Anna, şi a fraţilor mă 
Petre. şi Dumitru, şi moşilor mele, Nastască, Măriuţă, şi 
Ana, şi pîntru unchi mei, Toma ŞI Griga, Nicoară, şi 
mătuşele mele, și fetori ei, Nicoară, şi Toaderu, şi a fe- 
teloru, Ionă, şi moşi mei, Luca, Siadrulu, şi ai Năstafei 
părinţi, din Călinești, Brindoii Gorghie şi Năstafă, şi 
fraţi ei, Găvruş şi Ivană, lonu, şi a moşiloru săi, Brin- 
dă lonaş şi Marincuşă, şi Perese și Dumitru. Să ştie că: 
amu datu-o la hesereca în satu în Hărniiceşti, unde-i 
hramul Naşterei Precestei, să, ne fie pomană noaă, şi fe- 
corilor noştri, şi a fetelor, şi a părinţilor şi moşilor şi a 
strămoşilor noștri, şi a fraţilor noştri, a toţi pină al 7 
rodu, să le fie pomană. Iară cine va fi preutu, ca să, 
aibă a-i pomeni la sfintul pristolu, ca savu (sic?) şi pre 
voi H|ristojs, amin. Iară de o va fura, sai o vinde, se 
aibă judeţu ca şi Iuda; anu Domnului 1707, luna Aprilie 
în 13 zile. Scris diacul Grigorie ot Hărniceşti. 

5. Pe altă pagină: 

Începătura, de viaţă lui Alecsandru Înpăratu din Ma- 
chedonia, din cetate Filipuşu, cum lua lume totă, şi cite 

„Trăzboe facu şi batu cu tote dihanile, cite fura pre pă- 
mintu de D[ojm[nlo făcute, şi cumu fu înpăratu preste 
toţi inpăraţi, în vreme ce era, anul anilor 1200 din ce- 
putul Lumi. Atunce înpărăţă la Indie Porită înpăratu, şi 
înpărăţie la Roma Tarachenie înpărat, şi înpărăţie la 
Machedonia Filipu înpărat, şi înpărăţie la Eghipetu Efti- 
nava înpăralt şi Erce filosofu forte mare vrufigono( !) şi 
fără macatoriii şi de stele cetitoriă, şi era atita de mă- 
estru, cit cu fărumecele sale lud dinu tolte ţeră din 4 
diun prejurulu lui toată omiîna în ţara, lui, şi bunătate 
loru, şi tota baga în ţara sa, în Eghipet; era în cele 4 
țări din prejurulu lui ia fomete şi scumpătate, iară în 
a lui țară, în Eghipet, iara tote bucate destule şi biuşigu 
destula, iara în celealalte 4 ţera din prejuru lui fomete 
Şi scumpete şi boale grele, şi înpăratu Neftinava, în- 
părat. ... 
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6. Pe altă Evanghelie, rusească, manuscrisă, ; 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfjijntului Duh, Sfint, 
ei, Pop Simion din Hărniceşti, amu cumpăratu acasta 

sfintă, carte, anume Evanghelie, şi o amu datu la be- 
serecă în sat în Hărniceșşti, unde-i hramul Naştere Pre- 

ciste: Pop Simion şi Anghelina şi fecori lor, Găvaruș, lon 

şi Călină, nurori lor, Ilean[ă] şi Aniţa, şi fecorilor săi, şi 
a nepoți şi a moşilor şi a fraţilor, şi a tot rodul pină 
7 rodu, să fie pomană. An[ul] 1706, Aprilie 13 zile. Pis 
diacon Grigorie ot Hărniceşti. 

7. Pe a treia, Evanghelie slavonă, fără titlu : 

H3RoaeuHe OTU, NOCRAIDENIE CHA, CĂREDINEHISM CTATO ANA, 

pok .. . 1665. Ghea knira pekomaea Evanghelie, cumpere 

anume Fodoroţ Criga, depu păcatele sale şi a. pări[nlți 

„ anume Todor și Ilieană, fraţi: Grige, Teana, anome 
Eonaş, Năcheata, Ivon, Farige, soța-sa Mare, Marie 

femee Titiana, Toma, Ignat, Gahie, Gafiuţa, Ile; cumpăat 

Todoruţ Grigor acasta carte, lingă carte cumpee şi felon 
dreptu un cal, şi potraflirjul şi Psaltire, pletit jumătate 
şi feşnic, şi de ţinere tropotului (!) Dumnezăi preslfintul) 

prestol, şi avu datu la svinta besereca, înu sat Gărni- 

cești, hram Naştere Sfjinlte Preciste, de acolo să n'aivă 
nime a clăti; cine aru cuteza a clăti, să fie clat şi pro- 
cleat, anatema, şi de iaste lume şi de cee lume... 

Atunca (rupt) Crai Epafai Mahal, în Custul Ridai Frenţi, 
şpan era tot Mahal, cîrsnic era Sacaliş Şiman, popă 
era din Ţara Leaşască, din Cosma, loan Acripe, soro- 

rele: Tama, Făsina, Tile, Solomea. Atonce custa Macsin, 

Sas, Luca, Felimon, Diurdea, Groze, Ştefan; sa cumpărat 

sarindo lacobu, Andreeşu, Diordea nemeş, Anghilina, în 

custul acelor ominu; cine va fe preut, tot să pomenească 
numele: Grige i Custul Toder, Gaje, Saul, Lazaru, Ştefan, 
Netetea: Dumnezăi i primască. Scris-a popa din sat, din 
Cosma, cu mina sa, la casă şi mase (rupt), şi a dal.... 

8. Pe un Mineiii slavon, manuscript, fără titlu: 

Acest Mineită este al nostru, a Hărniceştenilor, la hra- 

mul svintei Naştere Precisti, să ne fie slujba svîntei be-
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serici (rupt), am ostenit ei, popa Simion cel din sus...., 
cîrsnic, de am ostenitu, de am îmblatu pre la săteni, de am plătitu meşterulu; vleat 7236, anul Dlojmnului 1728, 
Ian[uarie] 14. 

9. Pe altă pagină: - , 
HsRoacnie oua că noenec[en]ie cua n capauenue erre AXA, aaen. 
Acasta carte, anume Mineiii, o am cumpărat, dat po- mană în sfănta, besereca, anume popa Nicoară, să hie 

dereptu păcatele sale Şi a preutese, și a părinţilor şi a 
fecorilor. lor, şi a rodul tot, şi o aă dat la moartea sa pomană, anume în sat în Noghifalău, cea, este hramul 
mai marilor Voivozi Mihail Şi Gavril, să hie în sfinta 
besereca, de treabă. Deci eu, popa Nicoară, o daii cu 
totă inima, şi o daii cu ştirea. fecorilor la moartea ms, 
şi şti satul tot. Dec să nu aibă nime a 0 lua din sfinta, 
beserecă, ni€ fetor, nice sorlă], nice frate, ni& popă, 
nice diac; ea o am at pentru să mă pomenească la 
sfintul jertovnic. Iară cine o va lua, din s|fănjta besereca, 
să fie treclet şi procleat și blăstămat de 318 de sfinţi 
părinţi, de 12 apostoli, şi se fie osindit ca Arie, ca, Iuda, 
şi anaftema, anatema, anatima ; amin. 

10. Pe o Psaltire din Lemberg. 1634: 
Acasta carte Pslutir ai cumpărat Ghiorughie (rupt) şi 

ei, Nănaşcu Griga, Iloena, în besereca în Hărniceșşti, la 
hramul Precistei Mari; cine va fura, hie trecleat Şi pro- 
cleat. de 318 de sfinţi părinţi. 

11. Pe un Triodion de Rimnic, 1761: 
În numele Tatălui şi-a Fiului şi-a Sfintului Duh, amin; 

acasta carte o am cumpărat ei, Oanţa Pătruţa, pentru 
alu mieii neam, dela, Adam pînă acum, mai alesu pentru 
cari-i ştiu: moşu:miei, Dlujmitru, şi moaşa mea, Marica, 
şi tatălu miei, Necoară, şi muma, mea, Odochie, şi eu 
Pătruţ fiind, am cumpărat atasta carte în viața mea, 
să fie în besereca aice, în satul Hărniceşti, în eraşul 
Cosoului, şi o amu cumpăratu în întie dreptu 23 vonaşu, 
a doauă, oară o am legatei. Ioniţa, Voiţa, fiind dreptate, 
şi popa Mihi şi Nechifor, nemeastniculu protopopului 

» 
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Rednic Andraşu din Giuleşti, drept 11 mărieşi, care să 
facu 26 de florinţi şi 2 mărieşi, şi cine o va desrădă- 

cină, sai o va vinde dintru atasta, sfțăn]tă besereca, să, 

fie blăstămat de 318 de sfinţi părinţi. Dat-am în luna 

August 24, anul) 1768. 
8, În altar, pe părete : 

„şters . . . Ionu, să le fie pomană. 
13. În fundul altarului : 
Acasta s. țiboria o ai făcut Rădnic Grigorie, să fie 

pomană în vecu, ami[n). 1809. 

XXI. 

HOTENI. 

1, Pe un Antologhion din Iaşi, 1755: 

Acasta sfintă carte, anume Mineii, o a cumpărat 

Hotea loan, cu fiu-săti Ursu, şi fica sa Mărie, ca se le 

fie pomană în veci, şi at dat piln]tru € şase galbini, şi 
ai dat sfintei beserici în Hoteni, la hramul sfinţilor în- 

geri Mihail şi Gavriil; (rupt) cumva ca să o strămute, 
pîna cînd Djulmnezăă sîngur va vre, ca să ne cază 
supt şterjere de sflijnte(?), şi supt blăstămulu sfinţilor 
părinți amin. 

2. Catavasieriă, din Blaj, 1762: 

Iată că, atastu Catavasierii l-am cumpărat ei, Ga- 
vrince popa Atanasiea din Ceteţele, drept 11 mărieşi, să 
rămiie pruncilor mei; ani D[ojmnului 1762. 

3. Chiriacodromion din Bălgrad, 1699. 

4. Pe un Mineii slavon, manuscript, fără titlu: 

(rupt) Gota, Iacub, cu boreasa sa Părasca, şi fetor-seii 

Tomaş, şi Iliea şi Lupul şi Griga şi Văsi, şi lonaş, Ma- 

riuca, Vecla, Anisia, Erină (rupi), şi carte iasta luat 

drept 6 frori[nlt, şi sa ornSurrenne, drepu păcatele sale şi 
- drepu păcatele rodului ei . . .; anul 1660, m[esijţa De- 

415, 

chemvrlie|. 
5. Pe alt Mineiii rusesc, manuscript : 

Acasta svîntă carte am cumpărat Hoteani peste satu, 

şi o dăm svîntei besereci în sat în Hoteani, în eraşu
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Cosoului, unde este hramul lui arhanghel Mihail şi a lui 
Gavril. Dat-am întie Erimiei Cotoiuă, a, sa, soaţă, Marica, 
3 florinţi, Ionu Griguşi 6 florinţi, tată-săi Griţa Todoru 
10, de 6 ani, Lazoru 60 de bani, şi fata Năstafa 60 de 
bani, Cotoiti Iacob 30 de bani, a juraţei fezor Grigor 40 
de potori, cu a manca sa Axene, Matei şi Marica, 60 qe 
bani, lonă şi Axene 60 de bani, a lui Dănuţ 3 florinţi 
şi cu Titea, Ursu şi Axeine 3 florinți, Pintece Eremeiu 
şi Cretina 10 de bani, şi Lupul şi Mariuţa, 10 de bani, 
Ion şi Marica a lui Eremeiă 60 de bani, a Pintei Miron 
şi Palaghie 30 de bani, pîntru a lui Toderașu suflet, 
pintr'o serocuste 3 florini, ai dat Prodan şi Marica şi 
Acsene, maica, sa, şi Vasa[lie] şi Părasca 3 florinţi, a lui 
Eremei, Maricuţe 30 de bani, Pintece Griga, 30 de bani, 
Vasalie 60 de bani, şi Nastasie, Frăsînă cu ai săi fetori 
Grigaci şi Pătruţ şi Marica, 2 şi 40 de bani, a Pintei 
Lucaci şi Erină 60 de bani, Nechita şi Nasta. 60 de bani, 
Chiirilă şi Vasilea, 10 de bani şi Nastea. 60 de bani, Ni- 
coara, Pintei şi soţea 60 de bani, Anpite Nicoară şi Odo- 
chie 10 de bani, Antafie Puţul şi Marica 80 de bani şi 
î fioren,—atiţa aii dat, cine mult Şi puţinelu; să Je fie po- 
mană, și loru şi părinţiloru loru, şi a tot rodul, şi o dati 

__onude scris întie, adecă svintei hesereci; iară cine sa 
ispiti să, o fure, ati să o desparţe de sv[ijnta besereca, 
streinat şi acela de Înpărăţia lui H(ristojs, amin; 1760, 
Mai 22 de zile; popa Lupul din Brebu, mai mic şerbu. 

6. Pe un 7riod rusesc, manuscript, fără titlu: | 
Cu îndemnarea Tatălui și cu vrerea, Fiului Şi cu svru- 

şirea Duhului Svint, am cumpărat noi, Brebeni, atasta, 
carte sfintă, anume Triod . . ., pe direpţi paniinţi noştri, 
în 8 florinţi; e, Pătraş popa, am da[t] 4 florinţi şi cu 
jupiîneasa mea Marie, Bota Toader aă dat 10 bani Și 
un florintu, Bota Vasilie a dat 8 de bani, Rus Lupul'aă 
dat £ de bani, Rus lliea a dat 8 de bani, Cristea, Icnat 
au dat 8 de bani, Sima Grigorie ai dat 8 qe bani, popa 
Ion . .. de bani, Bleadea lonaş ai dat 24 de bani, Ma- 
lanca Dumitru aă dat 37 de bani, Galbînu Grigor au 

416.



417. 

418. 

419, 

420. 

118 HOTENI N 

dat 24 de bani, Groseș Dumitru ati dat 24 de bani „Rus 

Dumidru şi mă-sa aii dat 24 de bani, Sima Cozmoae aii 

dat 24 de bani, — atiţa ai dat, cine multe, cine puţine, 
toţi ati dat pentru păcatele sale, şi a părinţi dumilorsale, 
și a totu rodul pînă a şaptea săminţă, iară noi o dăm 
sfintei besereci în Breb, unde este hramu lui arhanghe 
Mihai şi lui Gavril; iară cine o va despărţi dela sfinta, 

besereca, sati o ar fura, acela să fie treclet şi procleat 

de 318 de sfinţi părinţi, şi să fie anatema, şi însuşi dra- 
cul să fie judeţu aceluea, om, amin. Scris-am în luna lui 
Faurar în 29 de zile, ani dela Întruparea lui H[risto]s 1680. 

XXII. 

IAPA. 

1, Pe un Antologhion de Rimuic, 1737: 
Acasta, sflijntă carte, anume Trifoloiă, l-amu plătitu 

eii, popa Vasilie, şi cu soţul mei, Mariuţa, cu tată-mei 

cela popa lon, dreptu 4 sărindare, şi ei, popa Vasilie 
amu plătitu aceste toate, cu ce sau căzut; şi cine va 
vră a şti, să ştie; ani Diojmnului 1755. 

2. La capăl: 

Acasta să să ştie, cum că, în anu 1817, Aprillils 11, ei, 

mai jos iscălitul, mărturisescu cum că, în anu 1817, Aprilie 

8, pînă la acee vreme într'o săptămină ai fost jer, şi 
ai tot'ninsu; Blagoveşteniile aă fost în 25 Marlie, în zoua 
de Paşti; scris Oniş. 

3. Mai jos: 

Că la anul 1767 aii fost Singorsu Luni, a — zi de Paşti, 
şi ati început a ninge în ziua de Singorzu, şi ai nins 

zuoa şi noapte şi a doa zi, şi ati picatu omătu pina (rupt). 
4. Apostol de Blaj, 1801. 
5. Evanghelie de Blaj, 1817. 
6. Pe Faptele Apostolilor, manuscript (?): 

În numele Tatălui şi alu Fiiului şi alu Sfintului Du)hu, 
aminu. Acestu sflijntu Apostolu iaste a beserici din sa- 
tul lapa, unde iaste hramul Sfinti Paraschivei; cine, o
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va, înstreina dinu sflinjta besereca, să fie afurisitu de 
318 de părinţi sfinţi; anu D[ojmnului 1782, Fembruarie 1, 
în varmeghe Maramorişului, în erașu Sighetului, în sat 
în lapa. | ! 

7. Pe altă foaie: 

În anul 1772, Ghenuarie, acesta Apostolu s'ati legat, şi 
scara sai scris de mine, Joniţa Voiţa Sucevanul. 

8. Octoih, fără, titlu. 
9. Pe un Penticostariă de Rimnic, 1767 ; 

" În numele Tatălui şi-a Fiului şa S[finJvului Duhu, cu 
ajutoriulu lui D[ulmnezăi ati cumpăratu acestu Pente- 
costariii Vaditu Dumitru, nepțojtu li Hain, Și cu soaţa, 
me Flore, sora Titiiana, o fiică a luj Dumitru Şari, şi o 
dat în beserică, în sat în lapa, să le fie pomană loru 
şi a părinţiloru loru, tatălui Dumitru şi mamă-sa 
Marie, tata li Flore, Şimonu, maică-sa . .. Flore, Vasiiu, 
Mihai, Alecsa, Ionă şi tot rodul loru pînă a şepte se- 
lițenie (rupt), şi un Oftaiă celu rominescu . .., loanu, 
Petre, Șimonu morţi, fraţi lui Dumitru. Şi cine a ispiti 
înble a o fura, sai din satu din Iapa, si fie afurisi[tu], 
trecle:u, anatimă, şi întru judeţu cu Arie necredinciosul. 
Scris-amu ei, mult păcătosul popa lacobu Blede, paro- 
huşu satului, dela, H(risto]s 1768, Fevruarie 28 de zile. 

10. Pe un Zriodion fără titlu : 
lată acasta sf[ăjntă carte, anume Triodu, o ai cumpă- 

ratu Morișan Andrei .cu jupinesa sa, anume Pelaghie, 
dreptu 17 fiorinţi vonași, şi aă slujit popa Iacobu 2 să- 
rindaru, ce aii tribuit, și ucara, ca să-i fie pomană, şi 
lui şi părinţiloru săi, pînă a şeptelea rodu şi pînă mie 
sămiînţe; ani D[ojmnului 174$, meslijța Martie. 

11. Pe altă pagină: 

lată noi, fegori lui popi Iacobu din Iapa, damu atasta, 
carte, anume Triodu, lui popa, lacobu din Iapa din Mara- 
moriși, drept 25 de florinti vonaşi, ai D[ojmnului 1771, 
luna lui Ghinoare în 22 de zile. | 

12. Antimis rusesc, din 1700. 

„13. Pe o cruce de metal, rugăciune slavonă. 

421. 

422, 

423. 

424,
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XXII. 
LEU, 

A. Biserica din deal. 

1. Antologhion din Rimnic, 1736. 

2. Apostol de laşi, 1736. 

3. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, 1745: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Svintului D[ujhu, 
amin, adecă pecete alaltora cuvinte. Acasta sfintă, carte 

ati cumpărat satulu, ca să le fie zapisn sufletelor ... 

sale pină a şeptele 'niam, şi ie dată în sama biserici ce 

bătriîne, şi-i luată drept şasă florinţi, în anu 1745. 
Catavasiarii din Blaj, 1824. 
Ziiurghii din laşi, 1759. 
Octoih din Blaj, 1:60. 

. Penticostarion din Iaşi. 

. Pe un Strastnic, fără titlu : 

Saii cumpărat acasta svintă carte, anume Strastnic, 

1743; o am cumpărat ei, popa Samoila Turcuş . . ., cu 
soața'm Palaga, şi încă un Triodu Postna, şi unu Pente- 

costarii, un Apostol, şi-o levanghelie scrisă] cu mina, 
şi l-ai pus în besereca Dragumirăştilor, unde să prăz- 

nueşte hramu Adormirei Maicai Preciste, si lei datu 
întru pomenire loru şi pîntru iertare lor, şi depu înbe 
părţile, a părinţilor lor, moşilor şi strămoşiloru loru, şi 

a toată rudenie loru pină a şepte sămiînţe sale, fie de 

I
S
I
 

go
- 

“pomană și întru iertare păcatelor, aminu; şi l-ai pus 

aceste sfinte cărţi cu legatură, ca acee car[te] nici preutu, 
nici diiacu, nici miren, nici frate, nici străin să nu în- 

drizniască a le vinde, sai a le fura, saii or în ce chipu 

a le înstreina dela ace sfintă besereca din Dragumirăști, 

să, nu fie iertatu de D|ujmnezăi la judecata a tota lume 
şi de sfinţi părinţi, şi de noi amin, unul ca acela, amin. 

9. Pe altă pagină: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a D[uJhului Sflijnt, 
să să ştie că atasta sfintă, carte, anume Strasnici, sau 
cumpărat în zilele înălțatei Crăese Mariei-Terezei, şi sai 

cumpăratu de aceşti boeri și creştini din sat din Eudu,
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anume Chindriş Dumitru, şi Chindriș Ivanaşcu, pîntru 
ertare păcateloru sale, şi a părinţiloru săi, şi o ati luat 
din mina lui popa Samoil de Dragomirești, şi ati dăruitu 
în sfinta besereca, că hătrină din Eudu; iară cine Saru: 
afla, on blăstămat, se o mute de acolo, saii să o vinză, sau să o fure, sai să o poarte răi [cum] nu să cuvine, 
să fie blăsta[mat| de sflănjta, besereca, şi de sfintele sa- 
bare, şi să aibă parte cu luda, cel ce 'auă vîndut pe H(risto]s; şi într'ace vreme a fost slujitor besereci Bale popa Alecsa, la ce noa, Flore popa Toader de Eudu, de- regători varmeghi : fuuşpanu Barcoţi, iară ordișpan Budai Frenţi, viţu-ișpanu Bale Mihai de Eudu, solgabiroii Se- pinţan Vasilie de Cuhe, iara doile jurat Magheri Laslo; ani dela Zidlirje[a] Lumi 7271, dela Naştere lui H[risto]s 1763, m[esliţa Fevruarie 17 zile. 

10. Pe altă foaie: 

Acasta, sflijntă carte, anume Strasnicu, s'a cumpărau 
de jupînu Chindrişi- Dumitru, cu fratele dumisale Chin- 
driși Ionaşco, dreptu optu florinţi, pentru ertare păca- 
teloru sale, şi a tot niamul dumilorsale, pînă la al şap- 

“tele neam, se le fie pomană ; şi s'a cumpărat anu Dom- 
nului 1763, şi sai dăruit besereci cei bătrîne în sat în 
Eudu, unde să cinstește hramul Naşterei Născătoarei de Dlujmnezăiă, fiind pă aceia, vreme slujitoru acei sfinte 
besereci Bale popa Alecsa din lendu ; după aceia, slă- 
bindu-să carte din legătură, şi stricindu-să, o ai datu 
să o lege jupinul Chindriş Dumitru, cu pele roşie, pentru 
care legătură aii dat singuru dumialui zece mărieşi, pentru păcatele dumisale şi a niamului dumisale, ca să-i 
pomeniască carei preoţi saii învăţători se voru învred- 
nici a ceti pre dinsa, şi sai legatu anul Dlomnului) 
1700, Dechemvrie 17 zile, fiind slujitori beserecei pă acee 
vreme Mihailu Mihaiă din Apșe-de-mijlocu, paroh de 
leeud. 

11. Pe un 7riod din Blaj, 1771: 

Ezen kânyvet az felstgos Ur .Istennek nagzobb  di- csosegere €s Szentesnek naggobb tiszteletere râk em- 

428. 

429.
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lekezetiil uragas istenes kâlesegen vette tekinte[te]s 

njemjzetes .&s v[atejzlo Ioodi Bâlya Mihâly ur tekin- 

tetes nemes Măramaros vâr|me)ssttek emeritus ordina- 

rius viceispanja, hitves târsâval tekintetes nzetes Pap 

Anna aszszonyal, az loodi templom szâmăra 1781 ilz 

esztendsben[=. 
12, Pe altă pagină: 

Cinstiţi clerici [a] baslelrici, rugindu-mă voa ca să 

cinstiți pre dascalu vostru, adecă, pă Neofetu loan; de 

carile lucru Eclisiastulu aş serie: nemica să nu vă zmin- 

tască a vă ruga, şi singuru Mintuitorul nostru I[sujs 

H(ristojs de multe oru aduce aminte uceniciloru şi sin- 

guru cu sine le arată chipu să sa roage purure, mai 

vritos pîntru care patima ce de bună voie ai suferitu 

pentru spăsșăniie noastră, cum şi svîntul Apostolu Da- 

vidu zice: nepărăsitu vă rugaţi; deci vă rugaţi unulu 

pentru |altul] aminu. Scris-am iuă, Neofitu Joan, în luna 

lu Octevrie 8 zile, Neofitu loanu dascalu și Tudor Va- 

sile eclesiarh, portemn bine cu ajutoru lui I[su]s H|ristojs, 

amin. 
13. Pe o icoană: 

Acasta sfțâjntă icoană ai plătit Şimonu Ștefan, şi cu 

fcoru lui, ca, să fie pomană loru în veci de veci, amină ; 

1782, luna, lui Ianuarie 12 zile. 

44, Pe alta: 

Acasta sflănltă icoană aii plătit . . . Ştefan şi Danu. 

ca. să le fie pomană. 
15. Pe un diptic aurit: 

Lad. Szaplonezay, Cecilia Szaplonezay) curaruni,; 

a[nnlo 1791. 
16. Pe un pomelnic de lemn: E 

Întru atasta pomelnicu Dunca Joanu și Marie, Toder, 

Marie, Gavriil ipro&, Domitro, Gavrilu, Grigorie, Nas- 

tasie, Pantilimon, loanu, Gavriil, Anna, Toder, Parasca, 

Grigorie, Domitro, Nastafie, Gafie, lacov, Anna, Gheorghie, 

Todoră, Nastasie, Ivonă, loanu, Anna, Simon, Mihai, 

Gafie, Marie, Nastasie, Sava, loan, Virvara, Todoră, 

Marica, Marie, Anna, Călină, Parasca.
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17, La strana de-a dreapta, pe părete: | 435. „ „ care era întru începutu, care amu auzitu, care 
văzutu cu ochii noştri la ceea ce şi miinile noastre ai . pipâitu . . . arătat şam văzutu Şi mărturisit cu sămnulu 
a tuturora sfli)nţilor. 

18. De-a stinga: 
436. . împotriva svîntei .. . sau zugrăvi[t] pravos- lavica, besereca aceştie, să, nu fie cumu cinstiţiloru şi întru 

Hjristojs sfținţiţi preoți şi dascăli şi mireni acasta dum- nazăescă . . ., să nu cumvă hulim înpotriva ei, şi mai bene să, îndreptaze pre noi, mult este Jitie a sf[ijnţilor părinţi. i 
19. În pod, pe o grindă, e săpat: 437. Maitări C[iJoca, Alecsa, cu luşco Ionu, cîr[s]nic, în anul . Dlo)mnului 1827. 

B. Biserica din şes. 

1. Pe un Antologhion den Rimnic, 1752: 438, În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint, a sfintei de Dumnezăi Născătoare Şi purure . . . le slujba sflinJtei besereci cei noa, din şăsu, la care beserecă fiindu proslujnicu părintele Flore popa Toaderu de Eudu, în care cheltuiala, amu ajutatu şi eu, Gorzăii Demianu Ga- boru de Eudu, cu trăizeci şi patru de bani, pîntru po- menire sufletelor părinţiloru mei, deregătorindu var- 
mighii Maramurăşulu domnul Marie Sa baronu Barcoţi 
Imvre de Sala, fiiuşpan întie jupînul Darvai Peteru de Darva, al doile jupinulu Bale Mihai de Eudu, viţişpan 
Şi jurat eraşului de susu jupinul Sepinţai Vasilie de Săpința, pîntru pomenire sufieteloru tuturoru carei aju- 
tatu şi asi chieltuitu a cumpăra acasta carte, și a pă- 
rinţilor loru, drept acee cu . . . Gorzăti Gaboru, cu totu cliroslu acei sfțin]te besereci scriem, nime dela ac& sflănjtă besereca să nu aibă a o înstreina, pre airile, nice suptu un felii de lucru pre airile, ca să rămie ne- clătită, întreagă, nezmintită, în trebuinţa slujbei sf[injtei 
besereci şi mai dinu susu scrisă aci, noa,a Eudului dinu
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şăsu, suptu glopba blăstămului, anatimei de cele sfțin]te 

şepte săboară, în sflănjta Pravilă scrisă. 
2. Pe altă pagină: 

În.numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfănjtului D[ujhu, 

şi a sfintei D[ujmnezeii Născătorei şi purure Fetori, şi 

tuturo|r] sfinţilor, amin, întie eă, Chindriş Aneşor, am 

aflatu de cheltuiala şi lipsa acejslițeji sflin tei cărţi, anume 

Trifoloi; am cheltuitu şasă mărieşi, pentru pomenere şi 

sănătate. nostră, a fiului mei, Martei şi Palaga, și întru 

pomenire tuturor neamului mei, şi amin; anul 1788, 

mesiţa Mai 28, fiindu aice, Eudu, slujitorii parohuş Vințu, 

arhidiaconi Vasilie şi Dumitre din Rozavle şi Dragu- 

-mereşti. 
3. Pe un Apostol rusesc din Lemberg, 1686: 

Nemzetes 6s vitezlo Băllya Gyârgy uramnak, nehai 

bizodaldas, Eedves j6 sogâr uramnak 5 kegyelmede 

pecsiillettel adassek Iood[=.. 
4. Apostol din laşi, 1736, 
5. Ceasoslov din Tirgovişte, 1115. 
6. Pe un Catavasierii, fără titlu: 

Anul 1796, Mai 22, ai fost însurenţie! întie, şi aii fost 

nemnişigul din Maramoriși și din toată Ţara Ungu- 

riască în cătane. Iară al 2-le rind ati fost însurenţi anul 

Domnului o mie opt sute, şi reghementi-pater la nemişig 

aii fost Vlad popa Mihai din Apşe-de-mijlocu. 
7. Pe altă pagină: 

Ano D[omini] 1759, Octomvrie 24 zile, mam născut 

„e, Mihail Mihai, în Apşe-de-mijloc. 

443, 8. Pe o Evanghelie, din Bucureşti, 1742: 

Să să, ştie că atasta siflălntă carte, anume Strasnicu, 

sai cumpăratu cu toată cheltuiala au Hotco Vîrvară Și 

o soţului Nechi(chi)ta. din Eodu, şi ati datu în sflă] Inta. be- 

sereca că noa în şesu, pintru păcatele loru şi a părin- 

țiloru, a totu neamulu loru; iară cine saru afla om ca 

acela blăstămatu, să o ee de acolo, sati să o vînza, sati 

să o fure, să fie suptu blăstămulu sfțin]tei besereci, şi 

PI N O 

1 Insurecţie.



IEUD, BISERICA-DIN-ȘES 125 

ca luda cel vindutu pe H|ristojs, amin, şi să le fie in veci -. pomenire loru,—fiindu într'acee vreme slujitorii sfintei besereci Flore popa Toaderu de Eudu, anul 1776. 9. Pe o Evanghelie slavonă, manuscrisă : 444, Nomannru Magta Hiwvuna, finnoy, Hunopa, Ilapacka, Alukovaa, HCAMAHH TH Mcuu$ no hatenHeu Apa, Geaomuaa, Hoana, Gr cana, Maaanin .. - Hapăckey, Fankas, Tpuropia, N nkoyaoy, Tapa- chat, Aoyrn, Qcoaopa, Par ... " Cum se vede, e un simplu pomelnic. - 10. Pe altă foaie: 
445. Incepera, înţelepciuni este frica Dlojmnului, şi înţele- gere bună este tuturora celora, ce o fi cătră dinsa, 11. Pe altă pagină: 
446. Geke mneanne nneaa ... &ă Mapamspeu, Eh AHh Rpane Hăulere Aluyanaa nau, reuenia ScA, AETA c% Cu3Aania Mpa. = Această, scrisoare a scris-o ... . în Maramurăş, în zi- lele Craiului nostru Mihail Apafiy, la anul de la Facerea Lumii 7304 [1695-6].] 

12. Apoi: 
447. Geme nucanie nicaa AHAK Hana, pok Hu 3cA,. [=această scrisoare a scris-o diacul lan, la anul lui Dumnezeii! 7204 (1695-6]. 

| 13. Pe o Evanghelie slavonă, fără titlu: 448, Acasta sflănjtă, Tretivanghelie aă fost la, popa Grigorie, în Lăpuşul Rominescu, şi am învăţat dintru dînsa cum am putut, şi o am ţinut foarte bine, în anul Domnului 1718, m[esilţa Faurar în 42 zile ; scris-am ei, Pop Alecsa, din (rupt). 
| 14. Pe un Evhologhion din Iaşi, 1749: 

449. Să să ştie că atasta carte sai cumpăratu în zilele Creesei Mariei-Tereziei, Şi ai cumpăratu satul, anume lodu, drept 11 florinţi, şi â pusu-o la hesereca că noa, în şesu, să fie pomone, cine aii cumpăratu; ar cine Saru afla să o fure, să fie afurisitu de 3 şi 18 părinţi ce at fost în Nechea; şi într'acee vreme aii fost preutu Bale popa Ştefan, și anul Dlojm[nullui 1745. 

    

1 Un alt rînd slavon, neînțeles, dă data de: 1695 dela Hristos.



459, 

451. 

452. 

453, 

126 IEUD, BISERICA-DIN-ȘES 

15. Pe un Zilurghieriii slavon, manuscript: 

[lomennmn Au. cgon pas |=—pomeneşte Doamne, sufle- 

tele robilor tăi] ASmnrpoy, BEpueruna, Ivan, Magna, nxan, 

a cumpăratu atasta Liturghi, să fie slujitoare la hram 

poxre sun [Naşterii Maicei Domnului). | 

16. Alt Liturghieriă slavon, fără titlu. 

47. Octoih slavon, fără titlu. 

18. Alt Octoih, din Blaj, 1760. 

19. Penticostarion din Bucureşti, 1743. 

20. Psaltire din Sibiii, 1847. 

21. Pe un Strastnic din Blaj, 1753: 

Să să ştie că atasta sfintă carte, anume Strasnicu, 

sai cumpărat cu toată cheltuiala au Hotco Vîrvara şi a 

soţului, Nechi(chi)ta din Eodu, și ai datu în sflă)nta be- 

serecă, că noa în şesu, pîntru păcatele loru şi a părin- 

ţiloru, a tootu neamulu loru; iară cine saru afla om ca 

acela, blăstămatu să o ee de acolo, sati să o vinză, sati 

să o fure, să fie suptu blăstămulu sflinltei besereci, 

şi ca, luda celu vîndutu pe H|risto]s, aminu, şi se le fie 

în veci pomenire loru, fiindu într'acee vreme slujitorii 

sflinjtei besereci Flore popa Toaderu de Eudu; anu 1776. 

22. Pe alt Strastnic, fără titlu: 

Anno D[o]mnului 1742, Martie 19, acasta s[fintă] carte 

Strasnic o ai cumpărat Chindriși Dumitru, Titianu, 

drept șase florținţi], pentru păcatele sale, şi a soţului du- 

misale, şi a totu niamului dumisale, şi o aii dăruit sfținjtei 

besereci cei noao în sat în Eud, şi de acolo am acee (sic) 

besereca nime, nici frate, nici altul din rodenie me să 

nu îndiznească a o muta: unul ca acela ticălosu să-lu 

facă, Dumnezăii părtaş la unu locu cu Arie şi Iuda, care 

ai vindutu pre Hiristojs, în veci vecilor, Apoi, străcindu- 

să carte iară, jupînu Chindrişi Dumitru o ai datu să o 

lege, şi ai plătitu 9 mărieşi, adecă noao mărieşi, fiindu 

pe aceia, vreme slujitor acei sflinjte besereci Flore popa 

Toaderu, în satu în Ieud. 
23. Triodion din Bucureşti, 17%. 

24. Pe o icoană: 

Ciasta icoană ai cumpărat Şofran Piintea, cu soaţa sa 

Parasca, fecorul Lupu; să-i fie pomană.



1
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25. Pe „Troiță“: 
Acasta sfintă Troiță, aii plătit Dunca Erina, şi a zu- grăvit în anul 1848, în luna luj Iunie 28. 
26. Pe uşa din lăuntru: 
In anul Dfojmnului 1841 sau zugrăvit, 

XXIV. 

LEORDINA, 

4. Antologhion din Bucureşti, 1766. 
2. Apostol din Blaj, 1767. 
3. Pe o Cazanie din laşi, 1643, pe pagina 1: 
Acasta, carte este a besereci Răsăritului de lege gre- cesc[ă] din Leordina, şi cine Saru afla să o fure, să, fie afurisit de cei patrusprezece Patriiarşi şi de cei doispre- zece Apostoli, și de precinstita, şi viaţa făcătoare Troiţa. 4. Pe altă pagină: 
Hskoaenne orua n noenkiuenie cua Î COBEpitenieai CTAro Aja KS- MHAHCMO cil KHir$ raaroarmor eraie er: SUiTEAHOE  AIAAER'TS MOAAGECKATO cipenHo iepei Anor rpkuuin IrHaTun  BtRuinu Hă Ton ac Be cak paun i e NOAPSAIEMR RONA Ha Ha Veunor 13 cenem CROHA ctpenno iepewvm Tpiropiea i A- UIEpieto cRoER lunSuer, a APSPSI uâcT cHH% KHHPU UARKm Bau Hbiu (sic?) na numa Bacha lan, i e noASWiem cRonM ua HMa AnHSus, i 3 cuamn CROM HA HMa Aasep i Ilumonom un 3 Atepaâu căonmn fInuSuer i Sixenieo i Hacracier, sa ko Npa- HAIESI( 7) enaS 3acSAmS scavru ui Sropekou Anut:ni(?), i npuAaanemo & AC Xpâms cr. coBopS apynerparnra Xga inyanaa i Tagpnaa, 34 OrnSienne rpExon cRony i NpECTARIIHĂ poANTEAEH cROny oTua i 6parun ceonţ .. A'keuS noku BSAcT Bia . . -> BORS 

Bă%ia akne, 1685, Mua AEREMEpA Bo Pr pu, & (Mapamopninn E tap8tu$ miine, & cea Aeespanut [blestem]. [Adecă: Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului ŞI cu săvirşirea, Sfintului Duh, a cumpărat această carte, anume Evan- ghelie sfintă cu învăţătură, în dialectul moldovenesc Sfinţia Sa preutul cel mulţ greşit Ignatie, care a fost în acel ceas în sat în Leurdeni, şi cu soţia, sa, anume Iona, şi cu fiii săi, Sf. Sa preutul Grigore şi cu fiica sa Anuţa; 

454, 
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iar a duua parte din această carte oamenii, anume: 

Vasile 'Ţap şi cu soţia sa, anume Anuja, şi cu. fiij săi, 

anume Lazăr și Şimon, şi cu fetele sale Anuţa şi Axinia 

şi Nastasie, pentru . .. -, şi ai dat-o la hramul Sfintul 

Sobor, arhistratigii lui Hristos, Mihail şi Gavril, pentru 

iertarea. greşelilor sale şi ale răposaţilor părinţilor săi, 

taţi şi fraţi ai lor, în luna cind a fost anul lui Dum- 

nezeii 1685, luna lui Dechemvrie 3 zile, în Maramurăș, 

în ieraşul-de-sus, satul Leurdeni.] 

5. Ceasoslov din laşi, 4771. 

6. Catavasieriii din Blaj, 1824. 

7. Evanghelie de Blaj, 1776. 

9. Liturghieriii de Sibiii, 1798. 

40. Molitvenic din Rimnic, 1747. 

14. Octoih, fără titlu. 

12. Pe un Pentecostarion din Rimnic, 1742: 

Cade-se a, şti de cîndu aii înblatu cursulu anilor dela 

Naştere lui H[risto]s 1772, atasta să să ştie, în anul acesta 

cumu a fostu iarna şi primavara: la soborul Îngerilor, 

ati căzut zăpadă, şi au statutu zapăda 2 săptămini, apoi 

Sa dus zapada, şi aii minat oile la pădure, şi ai ză- 

povit pînă în săptămina, Naşteri lui H[ristojs, apoi pe la 

Naştere lui H|risto]s aă lovit frigu mare, şi ai ţinutu 

pînă dupa Botezul Domnului totu frigu mare, apoi ai 

lovitu căldură mare şi. saii dusu zapada toată şi pe apa 

Izei aj eşit plugurile în săptămina, hirţiloru, pe. apa 

Vişeului aă eşit in săptămina cîrnelegi, şi ai fost totu 

căldura, şi în Dumineca a €. postului mare, cînd au 

eşit preutul din besereca, sai cunoscut roa pe iarba în 

ţintirim, apoi la, oi n'aă dat finu (pînjă (în) săptămina, 

înainte BunelorVestiri, şi cucul ai cintatu înainte de 

Bunelor'Vestiri, şi frunza codrului ai eşit pe la Dumi- 

neca, stilpariloru, şi dinu Dumineca stilpariloru ati lovit 

mare ploe şi frigu, şi în Joea Mare aii fost ploe şi vîntu, 

şi Vinere c& mare ai căzutu zapadă şi vintu mare, și 

în Sîmhbăta c& mare totu aș aii fostu, şi codrulu a 

fostu întietu pela zuoa, Învieri. 
13. Psaltire din 1857.
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14. Pe un Triodion de Rimnic, 1761: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sintului D[ujhu, 

amin; [înJtru acasta carte sflijntă, amu datu şi eu, Der- 
manu Vasilie, ajutoriii 5 florinţi vonașu pomană, pîntru 
ertare păcatelor şi pîntru sănătate viilor şi sufletulu mor- 
țiloru; pomeniște, D[o]mne, pre robi lui Diumnfejzei, care- 
leșu pre numele loru: părinţi, fraţi; Dermanu Nstiţa, soţu, 
Cătălina. 

15. Antimis slavon din 1723, 
16. Pe spatele altarului: 

Auxilio divino, auspiciis A. R. D. V. archidiac. Ioan- 
nis Mihâlyi, A. R. D. Ioan. Sândor loc. parocho utraque 
communitas Leordinae pingi curavit per Philippum Schai- 
tzner, 1830, curatore Nob. Basilio Leorgyan, Nob. Ioan 
Leorgyan a lui Iacob, curat., Nob. loan Ledrgyan a lui 
Grigor curat. loan Doltsân, curatore. 

1. Pe un făclierii de lemn: 

1782. Acasta făclie, după răpăosarea jupinului Leor- 
dean loan o a făcut soaţa sa Măriuţa și ei, fiul dumie- 
loru, Leordean Ştefan, ca să le fie pomană în veci, amin. 

XXV. 

" MANĂSTIREA GIULEŞTILOR. 

1. Pe un Antologhion de Rimnic, 1737: 

Mineiul acesta aperţinătoriu basericei gr|eceșşti] filiale 
dela Mânăstirea Giuleştilor, numita, baserica lau căpă- 
tatu în scaimbu pentru unu Mineiu rutenescu dela pa- 
rochia Napkor în comitatul Szabolcs, care orecându de 
Români era înlocuita. cari însă s'a rutenisat, anul 1860, 
fiendu preotulu locului Petru Salca, asessoru consistorialu 
şi protopopu. 

2. Pe un Catavasieriă, din Blaj, 1769: 

Atasta, carte, anume Catavasier, este a minăstirei. 
lată, pop Toderu amu scrisu &am apucat; în anunul dela, 
I[su]s H(risto]s 1803, în luna lui Iunie în 20 de zile sa 
cutremurat pămîntul. 

12965. Vol. XVII. i 9 
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3. Molitvelnic de Sibiii, 1853. 
&. Psaltire, fără titlu, 

5, Pe uni Testameni noi din Băigrad, 1648: 

Acasta sfintă carte, anume Testamentu, ai plătitu 

Popu lonu a lui Demitru, ca să-i fie pomană a totu namu 
lui; anu 1823, 

6. Pe o icoană: 

D[oa|mne I(su]s H(ristojs, erte pre cei ce iubesc chipulu 

tăi celu sflijntu, şi erte pre tițorii cari ai zidit sf[ijnta 
minăstire, şi primaşte, D[oajmne, jertva şi dila cei ce 
aducu la sfjijnta minăstiru, și erte, D[oa]mne, şi zugrau, 
Alexa celu păcătosu, şi Elena, ca să le fie şi lor de folos; 

17i7, luna lui Iulie 29 zile. 

7. Pe a Maicii Domnului: 

Mai sflilntă decitu heruvimii şi serafimii tei aratat, 
pre-curată, născîndu pre Zidiloriul Făpturii, pre care-l 

roagă-l pururea, să miluească pre robie tăi care te mă- 
rescu pre tine : muerile ceale ce iubit pre H|ristojs, pre 
tine cea, ce negrăit pre dinsul, prea-curată stăpina, cu 
cujet de bucurie încunjurindu-te, dănţuesc. Ai plătit 
icoana Ardileanu Vasilie, ca si le fie pomană în veci; 
1719, luni 27 de zile. 

8. Pe un pomelnic: 

Ioamann ru aa cra cenTean cia, epei Makogei, n noa. Hac- 

Tracia, Aonak finronne, monay Todan, monatii Toaccia n uaa, uk 

Iwvnaui H no4psx. [= Pomeneşte, Doamne, sfint lăcaşul acesta, 

pe preotul Macovei şi soţia, Nastasia, și monahul Anto- 
nie, monahul "Tofan, monahia Todosia şi copiii săi lonaş 
Şi soţia]. Acest pomelnic a lui boeru Vasilie din Săcel, 

pentru sufletul săi . . . Iomenikm menaya Bacnan: noamanu 
rh pasă cRoero menaga Bacuane, Ilerpama, flnucne. |=—Po- 

melnicul monahului Vasian; pomeneşte, Doamne, pe ro- 

bul tă, monahul Vasian, Petraş, Anisia]. 

9. Afară, pe părete, e săpat: 

Bas norpegen iepmon. Îeporam, monaxm locu [=Aici e 

îngropat ieromonahul Ieroteiă, monahul Iosif].
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XĂVI. 

MĂNĂSTIREA MOISEIULUI. 

1. Pe un Acaftist slavon, manuscris : 
Vleat 1696, Simon lenigăiiea(?). 
2. Antologhion dela, Iaşi, 1726. 
3. Pe alt Antologhion, cu titlul rupt: 

. svint Trifoliu l-am cumpărat ei, lon Erhaa ca- 
pitan, drept 12 taler[i), să fie lui pomană și soţului du- 
misale Anastasie, şi fetorilor lor şi părinţilor şi moşilor 
şi strămoşiloru lor, ca să le [fie] drept pomană, şi o ai 
dat la, s(finjta besereca unde este hramul Sv[înJtu[lui] 
Ghiorghie; iară cine saru scula, să-] &, sati să mute pă 
'ire, fără de slo[bojzenie, să fie afurisitu Și treclet şi pro- 
clet de 318 de oteți; şi sau cumpărat atasta carte în zi- 
lele Mari Sale Iluminatul şi Doman loan Mihai Racovilţă] 
Voevod, şi în zilele presvînţitulu chir Gheorghie, Mitro- 
polit ot Sucava, leat 1727, Septfemvrie] 14. 

4. Pe un Apostol din Bucureşti, 1683: 
Acesta, Apostolu cunoaşteţi, fraţiloru ; prinu atasta carte 

multe d[ujoinezeești sfțijnte cuvinte stati tipăritu într'însa, 
cu ajutoriul lui Djujmnezeă şi cu blagoslovenie celora, 
mai mari, şi anume în Mitropoliea în Bucureşti, şi aşe 
iaşte porunca dela, întemeeara, minăstir[i] la cetitori; şi 
să, ştiţi, fraţiloru, că tot cela ce o va fura, sai o va 
bajocori pe atasta, sfintă carte, acela iaste afurisitu 
de . . . călugări şi de Maica, Sf[ăjntă, şi se fie afurisitu, 
să nu mai fie lui ajutolr] de nicăire parte dela sili)nţă, 
şi să i să verse majele ca lui Arile, și se fie ca Datanu 
şi ca. Avironu, cei răi pre care i-au înghiţitu [pămăntul). 

5. Pe pagina din urmă: 

Scris-am e, dascălul Ioniţă Faga. 
6. Pe un Ceasoslov, fără titlu: 

Eclesia haec aedificata, est sub Episcopo Transylva- 
niae Sabba, circa annum Domini 1672, quod testantur 
litterae fundationales. 

1. Pe un Catavasierii din Blaj, 176: 
Acesta, Catavasiariă l-am cu[mlpăratu eii, Pente Pro- 
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copie, cantorile din Săcelu, ca sem fie de lauda cătră 

D[ujmnezăii, şi pentru toţi sflinlţi,. şi l-am cumpărat 
dela popa Gherasim din Maerul, drep 9 mărieşi;: 1783. 

8. Catizme slavone, fără, titlu. 

_9. Cazanie slavonă, fără titlu. 
10. Altă Cazanie, manuscriptă, rusească, 
11. Evanghelie din Bucureşti, 1682. 

12. Euhologhion fără titlu. 
13. Alt Fuhologhion, din Tirgovişte, 1713. 

14. Pe un /iturghierii, din Blaj, 1775: 

Pome[l]nicu : Mărie, lonu, Il[ejană, Marie, Nastacă, lonu, 
Titiana, Palada, lonu, Toderu; pomeneşte, Domne, şi pe 

preutu Gheorghie, şi pe tăţi buni credincioşi . . . păsătorii 
noştri ... 

15. Alt Liturghieriii, din Sibiiu, 1798. 
16. Pe al treilea Liturghierii, rusesc, fără titlu: 

Şi într'acea vreme ce s'aii dat atasta stță]ntă Liturghie 
sf[i)ntei [mănăstiri] Moiseului ati fost arhiepiscop şi mitro- 
polit Belgradului chir Ioasaf, samanţa aleasa, şi în sfță]nta 
m[ănestire au fost egumen popa Timoftei Braşovanul de 
poiprit (?) dela Berezunţu; să [să] ştie ani dela H|ristols 

1682; s'aii scris în luna lui Noemvrie în 15 zile. 

11. Pe un Mineii, rusesc, din Lemberg, 1642: 

EU, diiacu lunta din Eudu, am scris cîndu am șezut 

la, menestire, an[ul] dela Facere Lumiei 7205, şi dela 

Hristos] Naştere: 1697. 

478, 18. Pe altă pagină: 

Primit de părintele Vl[ajdlilea chirio chir Varlamu ot 
Rădăuţi. 
Eramonah Gheorghiia, sf[ăJnta minăstirea Neamţulu, 

din Moldova, vle[i 7245, iară dela Hiristo]s 1737, April 7; 
scris-am ei, loanu diiacu, am scris, cînd amu sezut 

aice la minăstire. 
19. Pe un Minologhion din Blaj, 1781, pe scoarță: 

Fraţilor, luaţi pilda de patima ră şi de răbdare nelun- 
gata. pre proroci, care a grăit cu numele Dlom)nului.. .. 

20. Manuscript moral, din 1787. 

21. Pe un Octoih, fără titlu: 

„a mea la minăstire Moiseului, la s([fin]t[ul] pris-
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tolu, iera şase florinţi, aă datu pomana la, miînăstire; iară, 
cine aru fura, dela s[fînta] minăstire, se fie procletu, 
anatema, sai preot, sati diacon, saii diacu; se fie procletu 
înpreună ca Arie ... 

22. Pe un Pentecostarion âin Blaj, 1768: 481. 
Acasta s[fin]tă carte, anume Penticostarion, o ati cum- 

păratu Tomoiagă Pelaghiă, Tomoiaga Vasile, Tomoiagă 
Garpiian, Tomoiaga Văsii, să le fie pomană lor şi mo- 
şilor şi strămoşilor întru veci, netrecuţi şi nesfirşiţi, amin, 
amin, amin, şi din neam şi pînă în neam, pentru er- 
tare păcateloru, şi ai dat în sfinta miînăstire Moisiului, 
unde-i hramul Bunei Vestiri şi Intrare în beserecă, şi 
Adormire Sfintei) Născătoare de D[ujmnezăi; dar cine 
Sar găsi să o fure sală să o înstreineze dinwr'atasta mi- 
năstire, se fie afurisitu şi anatema, și se fie ştersa din 
carta, vieţii, şi, la a doile vinire de D[umnezăii H[ris- 
tos), se fie lepedat, amin, amin, amin ; şi preţul cărţii ati 
fost dereptu în 12 zloți; şi s'ată scris de mîna, smeritu[lui) 
Procopu, ani D[ojmnului 1787, O[eJtomvrie 17. 

23. Pe altă pagină: 482. 
Carte minăstiri Moiseului, anume a minăstiri Moi- 

seiului dela Maramorişu . . ... 
24. Pe scoarță: 483. 
Mineii, Ivanghelia, Triodu, Apostolu, Lăturghie, Oftaiă, 

Molităvnicu, Ciaslovu, Catavasie, Prolog, Sfenida, Psaltire, 
— aceste sfinte cărţi cine să va afla să le fure, să să 
afurisască. 

25. Pe o Psaltire din Iaşi, 1743: 484. 
Carte Psaltire sai primit în sfțănjta mi[năsltire Putna, 

la schitu aceste mînăstire la Maramoroș, ce să numeşte 
schitul Moisei, ani dela, H|risjtos 1751, Oc[tomvrie] 5. 

26. Pe alte pagini: 485. 
Acasta . . . o cumpăratuo popa Gheorghe . ... 
Acasta carte o face Lupuţu dela minăstire Moisiului. 

Pomelnic: Găvrilă, Toderu, Paladie, Icunatu, Nastasie, 
Agafta, Marie, Mărie, Marica, Dumitru, Marie, Todosie. 

27. Psaltire slavonă, fără titlu. 
28. Strastnic de Blaj, 1817.



486. 

487. 

488. 

489. 

490. 

4%. 

134 MĂNĂSTIREA MOISEIULUI 

20. Pe un Zriodion din Blaj, 1771: 
Dinsuga Ion, lon Simeon, Sava, Marie şi pintru toţi... 

din niamu loru, sai întinat la sf[ăntaj mănăstire ai 
Moisăului, în anul 1809, supt Vlădicie Ecselenţi Sale An- 
drei Bacenschi, episcopu Scaunului Muncaciului. 

30. Pe un 7riodion slavon, fără titlu: 

cue nucam [aceasta scrii] diiacu Seliştei; cn knura [= 
această carte) o aii dat Vlonga Lupul ot Moisei la 
svinta menestire Moiseului, să-i hie pomană şi lui şi 

cui l-a făcut pre dinsu; deci cine o va fura saii o va 

vinde dela svinta minăstire, acela se hie neertat de 

D[ulmnezeii, şi să hie afurisit de 3 sute şi 8 de oteţi 
svinţi dela Nechea. Scris-am eu, diiacu Grigore dela 

Ardelu. 
31. Pe altă pagină: 

Ei, monah Tanase . . ., să [să] ştie cănd am şezut aici 
[la] minăstire, la Moisii, jumătate de an, în zilele pr&-lu- 
minatului Domn Ion Ion Necol(ae] Voivod [Mavrocordat] 
şi ... lui Hjristojs chir Nechifor, Mitropolit ţara Moldovi; 

apucindu-mă iarna aice, în ţaria Maramurăş, am şezut aice 

în ţaria Maramurăş, a|m| șezut aice la minăstire, la Moi- 

sei; dila Zidire Lumie 7253, della] H[ristols 1745, m[el- 
s[ijţa Martie 25 de zil[e]. 

32. Pe scoarță, la capătul cărţii: 

Ge aa capu [=—adecă eii smeritul] Andrei, arhimandrit 

Ot AMoaacknue -npukoaiiaa A0 manacrug dloncera, HAce ca 

rrura(?) nepen Honamu cum nona Aluyau [=—din Moldoviţa 
am venit la mănăstirea, Moiseiti, unde e ctitor preotul 

Jonaș fiul lui popa Mihai), rnpe Grrhatap Benpnkrn (2), 
anu. Ra. senn [1779-80], m[esi]ța—15. 

Acasta corte a cuinparatu iofia, Ciînpoaşu dela Eudu, 
să-i fie pomană în veci de veci. 

33. De-asupra ușii de intrare: 

Anu Domnului 1802. 
34. Pe un Pomelnic în altar: 

Pomenjeş]te, D[oajmne, titorii minăsti[r]i acestia: cin- 
stitu părintele Bale popa Iona, cu soaţa sa, Ileană,; cin- 

stitu părintele ierei popa Ghiorghie, cu soaja sa, Titiana;
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cinstitu părintele popa Toader, cu soaţă să, Gafina ; To- 
moiaga, Toma, cu soajţa sa, Sava. | 

Simion lui Baltan, cu soaţa sa, Peter Lupă, dati în ovir- 
şie văi Plaiului un laz de finuţ, fîn tri fărtae, zălog, cin- 
zeci de vonaş; obirşie văi Pomnișorilor : 7 'fărtae, cinzeci 
de vonaşi; în Poiana Făgetului, zece fărtae, zălog, în 
cincizăci de vonaşi, în poiană, în veci de veci să fie ; 
somsig din sus: Brnari Larior; gloabă cinzeci de zloți 
se dee la oa[r]mede cine a vră a zminti lucrul acesta. 
Și au fost la togmala atasta.;: Tomoiaga Toma Nemiş- 
Birău, Peter Istrate, popa Ghiorghie; anu Dom(nu- 
lui] 1775. 

Pomenește, D[oamne, titori s[fintei] min[ăjstiri acestia: 
Cozma, Bota, dinu Vişăul-de-susu, Gradu loanu, gazda 
Cozmi Bota Dumitru, fecorul Cozmi. Iată eă, C[ăllină 
Damaschin, am datu doi galbini, pentru păcatele mele 
şi a părinţiloru mei, şi acei doi galbini i-am datu cind 
so cumpăratu falonul în minăstire. 

lată ei, Pleş Filip, amu datu pe 8 icoane pe sama mi- 
năstiri Moiseiului pomana; llieșu, Maricuţa; în anul 1754. 

Pomeneşte, D[oajmne, titori s|ntei] minăstiri acestia: 
1680, episcoplul] Sava Brancovici . . ,, Ştefan, Parasca, 
Nastasie, Ghiorghie, Nastasie. Gafie, Ghiorghe, Titiana, 
lonaşco, Stanca, lonaşco, Marica..., Grigorie, Marie, Gri- 
gorie, Anna, Sofie, Petrea, Ilafie, Vasilie, Mariea, Lupu, 
Anuță, Petrea, Hafie, Dumitru, Vasilie, Nastasie, Vir- 
vară, Simionu, Anna, Vasilie, Gaboru, lonaş, Nastasie, 
lonaşco, Dochie, Andre', Văstiti, Anna, lonaşco, Vasilie, 
Luca, Cirstină, Simionu, Marta, Marie, Ştefan, Matei 
Sava, Lazaru, Sava, lonaşco, Anuţa, Petrea, Dumitru, 
lonaşco, Atanasie, Mariuţa, lonă, Virvară, Părasca, 1o- 
naşco, Pintea, Ştefan, Alexa, Solomie, Todoră, Ștefanu, 
Ionă, Ionașco, Marie, Alexa, Toma, Matei, Nastasie, Mi- 
hai, Marie, Ionaşco, Porhiră, Nicoară, Istratie, Porfiră, 
Ioan, Filip, Vasilie, Marie, Alecsa, loan, Erină, Petrea, 
Nicolae, Iacobu, Nechita, Nastasie, Ghiorghie, Frăsină, 
Eremie, Ghiorghie, Marica, llieşu, Hafie, Ilie, Pavel, Sava, 

pă
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Mihai, Titiana, Nicolae, Titiana, Grigorie, lonu, lonașco, 

Lupă, Nechita, Maria, Toader, Matei, Gavrilu. 
Pomeneşte, D[oa]mne, pe titori sfintei mînăstiri acestia : 

Tomoiaga Petrea a batului, cu gazda, Părasca; Ioana, 

Mihai, Vîrvară, lonu, Porfira, Anna, Grigorie, Ghiorghie, 

Petrea, Mironu, Mangratie, Toma, lonaşco, Porfira, Toma, 
Niucoară, lonă, Ilie, lonaşco, Savva, Mariuţa, Grigorie, 

Marica, Vasilie, Marie, Dumitru, Ghiorghie, Anuţa, To- 

dora, Măriuţa, llana, loană, Grigorie, Nastasie, Ioană, 

Marie, Mihai, Găvrilă, Părasca, Marie, Vasilie, Ştefan, 

lonă, Docă, Grigorie, Axene, Toaderu, Iosipu, Vasilie, 

Damiianu, Ustinu, Romanu, Alexa, Todorie, Iosip, Cupa, 

Lavrentie, Grigorie, Anna, Gafie, Marie, Lupă, lonă, 

Timohie, Marica, Ghiorghie, Vasilie, Dumitru, Vasilie, 

Marie, loană, Ionașco, Ghiorghie, lonu, Văsii, Titiana, 

Petrea, Marie, Toader, Simion, Marie, Erina, Vasilie, 

Ştefan, lonu, Luca, Marie, Gafie, Nicoară, Marie, Anuță, 

Marie, lonă, Ionu, Marie. 

XXVII. 

BISERICA DIN MOISEIU. 

Antologhion din laşi, 1726. 
. Apostol din laşi, 1756. 
Biblia lui Bob. 
Evanghelie slavonă, fără titlu. 

„ Pe altă Evanghelie, fără titlu: 

Iată ei, Nicolae preutul din Vișeu-de-mijlocu, amu luatu 
dela, Lupşe Găvrilă, din Su&ava unu serindar să-i slujesc, 
şi asupra me să rămie acestu; eii să dai sama înainte 

lui D[ujmnezăi pentru Lupșe, Găvrilă, Naste, Marie, 
Toader, Mitre, Simon, lonu, Pătru ot Braşov, de ţara 

ung[ujri[esjca ; 1662. 
6. A treia Evanghelie din Blaj, 1765. 
7. Pe a patra Evanghelie, din Bucureşti, 1750: 

Acasta slfinltă Evaghelie ai cumpăratu-o Comanu 
Papu Simion din Moisei, a cinstiti .. . varmeai Ma- 

ramoroșului assesoru, cu jură|mluntu, cu soața sa, 
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Mihalu Palaghie, în lauda lui D[umjnezei şi cinste Pro- 
podobnii Maici Paraschevii, a cui preznuire să săvir- 
şeşte în biserica atasta (a] Moiseului, pintru ertare pă- 
catelor sale, aşeşdere moşiloru, părinţiloru și fraţiloru 
loru, în anul dela. Naştere Mesii H[risjtosu 1768, De- 
chemvria 4. | 

8. Liturghieriii din Lemberg, 1691. 
9. Pe un Mineii fără, titlu, pe scoarță: 494... 
Scriem. într'acasta, carte sfintă, cine can(?) datu pîntru 

dînsa ci[nJd o aă cumpăratu: Tomoiag Grigorie 1 vitu, 
Tomoiag Vasilie i vitu, Tomoiag Gheorghie 1 vitu, 'To- 
moiag Vasilie 14 mărieş, Pop Toader Coman 1 vit, Co- 
man Șimon 1 vit, Coman Iştvan 1 vit, Popu Vasilie 
Coman 2 mărieși, Ivașca, Gheorghie 1 vitu, Coman Ti-. 
mohie diiac 1 vit, Grad Ștefan 1 vitu, Coman Grigorie 
1 vitu, Vlad Găvrilă 1 vitu, Vlad Nace 1 vitu, Hojda 
Nechita, 1 vitu, Coman Malej 1 vitu, Coman loană 1 
vitu, Coman Ştefan 1 vitu, Hojda Petre 1 vitu, Coman 
Găvrilă 1 vitu, Coman Vasilie a Petri 1 vilu, Vladu 
Ion a Naci 1 vitu, Costantin Ion 1 vit. 

10. Pe un Minologhion din Blaj, 1781: 495. Acasta carte Mineiă o ai cumpărat Coman Hojda, 
popa Timotei, cu soaţa sa, Coman Pop Ileană, fata, lui 
Coman. Pop Istrate a, lui Ghiorghiţă, ca să le fie pomana, 
la, besereca, Moiseiului-din-jos, la, anul 1782. 

11. Antimis slavon, dia 48. 
12. Altul din 1700, rusesc. 
13. În dosul altarului, pe părete : 496. 
Sau aedificatu și zugrăvit cu bani compossesoratului 

şi sub presidiulu prea, onoratorii Domni Basiliu Mihalea 
protopp. emer. şi cavaleru al ordulu F. J. [., Alesiu An- 
derco homorodeanu protopp. surogatu alu tractului Vi- 
Şeiului, sub preoţia şi înşpecţiunea m. Onor. Domnu An- 
dreiu Comanu. Sub curatoria, a lui Tomojaga Pricopu, - 
şi Tomoja[gja Cozma. | | 

14. Pe o icoană: 
497. Acasta sviniă icoană a culmjpăratu Vasilie a Tucului, 

ca să le fie pomană în veci, amin ; 1775, Iulie 1 zile. .
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15. Pe icoana Maicii Domnului : N 
Acasta icoană ai cumpărat Vlunga Ștefan şi cu soaţa 

sa Lupă, ca si le fie pomană în veci amin, şi Vlonga 
Lupulu şi Ivoană, luna lui lulie 9 zile. 

16. Pe podul bisericii: 

Anno MDCCCLX XI pinxerunt F. W. Koutnik kukle- 
nensis cum suo filio Ottocario hoc templum. 

11. Pe un pomelnic: 

Pomeneşte, Doamne, pe s. Coman Mihai arhimandrit, 

preoilejasa lui, Marliluţa . . . şi alt. 
18. Un altul din 1641, Octombre 13. 

19. Pe al treilea: 

1718, luna, lui Mai 22 de zile, s'ată scris, prin cheltuiala 
lui Coman Vlonga Ștefan, de Voiţa Filip compectotul şi 
dascalu în Moiseită. 

XXVIII. 

NĂNEȘŞTI. 

1. Pe un Antologhion din Rimnic, 1745: 
Cade-se a şti cui să cuvine, că asta, sfintă carte, anume 

Minei, o aii cumpărat anume robilor Dumnezău diacul 
din Bae-Mare celu rumunesc, anume Leurdian Grigorie, 
Cuţa Tănasanie, Petricu Marie, ca unde ne vom răpăusă 
noi să ne rămie pomană în veci, şi cari preuţi sar 
văji se slujască de pre ea, să ne pominească şi pre DOI 
nevrednici la, sfinta, liturghie. Andraş jupîneasa, dieciţă 
Anastasie sai răpăusat şi sai îngropat, lăsind atasta 
slfintă) carte pe sama s[fintei] besereci de Bae-Mare, 
prin cinstitul preot Pop Anareiii Boitor, anul 1760, ȘI 
cine ar cuteza, să o deperte de aci numita sfiînta] carte, 
să, fie: blăstămat de 318 părinți sfinţi. 

2. Pe un Apostol dela Blaj, 1766: : În numele “Tatălui şi a Fiului şi a Svintului Duh, amin. 
lată atasta, svintă carte, anume Apostolu, o aj Cumpă- 
ratu Goje Mihai şi cu soaţa dumisale, Urda Odote, pel- 

„tru păcatele dumilorsale şi a, tot rodul lor, şi oa dat în 
svinta beserecă, în Năneşti, iar, de sar afla cineva să 0



NĂNEȘTI | 159 

fure, sati să o vinze, acela să fie afurisit a 318 de pă- rinți sfinţi din Nicnhea, şi să i să verse maţele ca a: lui Arie hulitoriul. 
3, Pe alt Apostol, manuscript, foarte frumos : 504. Și. am scris e, robul lui Dumnezăiă şi mult-păcătosul intru toate popa Vasile Moldovanul, dascalul obişnoel- nic). Dela Zidire 7200, dela H[risto)s 1700. 
4. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1742: 505. 
Atasta, carte este a dumisâle Oanşa Vasalie, cu a so- 

ului dumisale, Irina, şi fecorul, Timocu, şi cu fica, loru, 
lafie, se le fie de pomană în viaţa dumilor sale şi po- 
nană celoru [morţi] din aceste vilajț|ă), moși şi stră- 
noși şi pariţi Şi fii a domisale, şi se fie pomană, tuturor; 
ata a da[t) în sfinta beserica a domilorsale, în Năneşti, 
+ hramul nostru, a Naşter[eja Maici Preacuratei, şi cine 
 depărta, atasta sfintă Evanghelie dela beserica cu ne- 
lire lor, să. fie anatema de 318 de părinţi, amin. 

5. Pe Liturghii din Bucureşti, 1759 : 
Anul Domnului ... 18... amu îngropatu pre Leor- 

anu Ilesie, pentru 6 florinţi vonaşu, ei, preotulu Paşco 
asile, parohuşul Leurdini ; era tot parastasul 3 mă- 
eşi, deslegare cu leturughie, 3; Evanghelie lui Lazaru 
 Cazanie 3, o Steştenie cu patru staţie 3 mărieşi. , 
6. Pe scoarță: | der(?) 507. Buli 24 greiţari, Hotnojului 4 potori, Nastafa 1 desa er(£ 
doroi 1 desader, Titieana, 4 potori, Moşea incă 2 po- 
ri, Șogoriţi 4 potori, Nastafuca, 4 greițari, Habaglu 4 
tori, Bliran Ion 4 greiţari. 

506. 

ă: 508. '- Pe un Octoih, din Bucureşti, 1709; pe scoarță : are ore 

"+ » Care după orinduiala, şi aşezămintu cu ca pre 
sie vremi grăescu teologhi .. . şi sau aşezal . . . 
răteasea episcopi Muncacalui în Ungvar, la anu Dom- 
lui 1784, a 
După orinduiala si așezămîntu dumnezăeştilor învă- 
uri în tri o înpărţesc, adecă în Teolodiea, care pi 
nba, Tusească o zice Şpilava, adecă deplegare cell 7 

înce, precum eii un Dumnezăi în trei feţe; de i
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pare lui I[sus) Hristos), Evanghelie, Moraliu, Dumne- 

zăeasca, Scriptură, . . 
Fiindcă, după orindueale şi încă şi după decretom 

econelor, care asta vreme sînt la atasta dirăgătorie . . . 

cită cunoaştere prezisăloru ... preutul ... spre totu... 

sa deregătorie și pîntru ce dară şi folosul păstoriloru 

Juota, însă acestu dorinduelei( !) şi aşide[rea] acuma şi totu- 

(deauna) şi de lipsă învăţătura cărticele, o voi înpărți 

în trei, care ce din 1 este de ţoate cite sînt Teologhiei 

Moralulluli, sai despre deregătoria, păstorului, toată 

S|finta] Scriptură și cap 7 . 
8. Pe Paraclitichi din laşi, 1748: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 

Acasta, sfintă carte, anume, a cumpărat dumalui Glighira 

loan şi cu fecorul să Ștefan, şi cu soțe sa Anişora, Şi 

Hafie şi toa[tă] seminţie lui, pîntru a sufiete celor morţi, 

pîntru tată-mnei Ştefan, maica Părasca, și pintru să- 

minţia, şi o dai la svinta besereca la Năneșşti, la hra- 

mul nostru a Naşterei, şi cine o ar depărta dela s(fijnta 

besereca Ninăștilor, să, fie anatemă de 318 de părinţi, 

amin. 
9. Pe Pentecostarion din Bucureşti, 1743, pe pagina i: 

Pr&-cinstite părinte, profesorul Papu Dumitru din Mintiu 

Sarmaziului. poftesc tot fericitulu de bine Sfinţii Tale. Iată 

de ce teii rugat Sfinţia Ta de sferniţa, iacă o trimiţi şi o 

daii, numai să nui să facă plagubăjcu &, nici fazariii(?), 

ci numai o trimiţu pînă voi vini şi eu de oi pute. Sfinţie 

[Ta] în palma streina se nu o dai, ci în mina Sfinţii 

Tale; 1768. 
10. Pe altă pagină: 

Eă, Coman Ştefan, cu gazdoia mă, Oance Parasca, am 

cumpărat acasta carte la beserica a Năneştilor, pentru 

vecinica pomenire a părinţilor noştri, în anul 1803, în 

luna lui 15 Mai, cu 15 zloți. Dator să fie fieştecine a o 

socoti. 

Acasta sfintă carte . . . alui popa lacobu, şi oi lăsatu 

soțu-săti cînd ai murit, şi anume Marie . . . Păşculu 

pintru sfeminţa . . ., să fie pomană loru pină la al şeptea,
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şi a mie săminţa, luna lui Octomvre 24 de zile. Seris-am 
eii, Pascul diecul, fezorul lui popa Iacobu, în anu Dom- 
nului 1766. Nime să nu o fure, cu blăstăm şi afurisenie 
a 318 de părinţi sfinţi, a celor 7 saboară din Nichă ; se 
fie anatemă. 

11. Pe un Strasinic, fără, titlu: 
Acasta, cinstită, carte, anume Strastnic, l-am cumpărat 

eu, popa, Grigorie din Bărsana, cînd am şezut în Poeni, 
drept 14 mărieşi, pentru păcatele mele și a părinţilor 
mei şi a fiilor mei şi a tot niamul met pină la. al şep- 
telea rodu. Anul dela Zidirea Lumei 7236, dela Naşterea, 
lui Hiristos] 1748. - 

12. Pe un Zriodion din Blaj, 1800: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi al Duhului Sfint, în 

anul 1810 atasta carte, anume Triodion, o dat-o bese- 
rici din Năneşti anume Rus Ion, cu fetorul său, părin- 
tele lor Nicoară şi maica sa, Nestafă, ca să le fie po- 
mană în veci, fiind preot a satului Popu lon. Scris-am 
eii, Rednic Todor, protopop a, eraşului Cosău, în anu 1810. 

13. La strana, din a dreapta, pe iconostas: 
Și am zugrăvit acasta sfintă, beserica, cu Hodor Toader, 

zugrav din Vişeu-de-mijloc, pentru o sută de florinţi, 
fără de altariă. 

14. De-a stinga: 

În anul Domnului 1809 s'aii zugrăvit azasta sfintă be- 
serica cu chetuiala, satului şi cu purtarea de grije a pră- 
cinstitului domn Rednicu Thodor, protopop al ieraşului- 
de-jos a Cosoului; 1809. - 

XXIX. 

OANCEŞTI. 

1. Pe un Antologhion fără titlu: 
lată e, Mihne Ghiorghie, amu cumpăratu atasta carte, 

anume Mineii, şi amu datu în biserică în Văleni, unde-i 

512. 

513. 

514. 

55. 

516. 

hramul sfinţilor. îngeri Mihai şi Gavrilu, să ii fie pomană _- 
lui şi părinţilor lui şi a mueri lui, şi, fiindu în Vălenii şi
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asta carte de acesta felii, o amu datu în Onciceşti, la 

hramul sfinţilor înegeri Mihai şi Gavrilu, pină & fi lipsă 

în Vălenii; dacă a fi lipsă în Văleni, să fie dători Oan- 

cişteni să o dee înapoi. Iată fiindu de față şi părintele 

potrupopu Simion şi ierodeacon Ioan Goje, Bunsura 

Costan cliricu, Grigoru lonaş şi Grigor Chira şi Goje 

Ștefan cîrsnicul find de față. Anii Domnului 1775. 
2. Pe un Apostol din Blaj, 1766: 

__ Acasta carte pe nume Apostol avu cumpăratu robu 

lui Dumnezevu Goje Dorde cu soţu sevu Nastafă; avu 

datu dovsprezece- florintu pea(njtru păcate . . . se fea 

farisitu mar[ajnaatema; anul 1792. 
3. Pe un Catavasieriă din Blaj, 1762: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 

Să se ştie atasta sfintă carte, anume Catavasier, aii cum- 

păratu Drăguşu Mihoc, cu soţa lui. Acsenie, drepţi bani 

9 mărieşi, să le fie deptu sufletulu părinţiloru . . . du- 

milorsale, [la] hramulu sfintele besereci la arhanghelul( ?) 

Mihailu, în Oanciceşti, şi cine o va să o zmintească de 

acolo, anatema, şi proclet să fie, afurisit de 12 de apos- 

toli şi de 4 evandelist, anatemă să fie; şi Unguru Vasalie 

ati îndemnat de a cumpărat înt'a acasta sfintă carte; 1765. 
4. Pe altă pagină: 

În anul 1843, în luna lui Dechemvrie în 18 zile a năs- 

cut loanu, fiind mare scumpete, citu fiind într'acee 

vreme mălaiul celu bunu cu 5 zloți şi ovăsul cu 2 zloți 

și griul cu 7 zloți. 

lată ae atasta instiițăm că cine sai timplat, un Rus, 

Vasalie, în sat în Onciceșşti; şi ati făgăduit în sat în On- 

ciceşti la. beserica, hramul lui s[fin]tu arhistratig Mahail 

şi Gavril, ca cine saru afla să o zminteasca de unde 

sai numit, să fie afurisit, sai preot, sati diac, saii mi- 

rean; de unde saii numit, sai cumpărat în anul 1752. 

5. Pe un Molitvenic dela Rimnic, 1747: ! 

Acasta. carte aii cumpărat satul la sfinta beserica . . . 

Mihail şi Gavril în Onciceşti, se fie la sfinta beserică, şi 

cine o lua, se fie afurisitu,, sati preut, sati diacu, sa mi- 

reanu, de 318 părinţi şi de 12 apostoli.
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6 Pe un oi Testament fără titlu: 
În anul 1811, în luna lui Octomvrie în 28 de zile, ai 

fost mălaiu cel bunu cu 7 zloți şi 2 husoși, iară griu 
cu 8 zloți, era ovăsu cu 9 mărieşi. 

În anul 1806, în luna lui Price în 17 zile ai căzut omăt 
mare, şi au fost jer mare. | 

Acesta legatul am plătit Mihai Şofnor cu 2 mărieşi 
și Leturghie cu 14 mărieși, să fie pintru păcatele cui aştaptă, din mănile lui să le fie. 

Acastă carte, anume Testament, ati înblat de ată legat Ungur Vasalie din Onuciceşti. | 
7. Pe un Pentecostarion din Bucureşti, 1743: 
Acasta sfintă carte am cumpăratu ei, preutul Ghior- 

ghie, cu soața mt, leană, cu 12 florinţi vonaşi, pentru 
păcatele mele şi a părinţilor noştri din eraşu Cosoului, anume din Bărsana; anu dela Hlristo)s 1755. 

8. Pe un Strastnic din Blaj, 1773: 
In numele Tatălui şi a Fiului şi a, Sfintului Duh, amin. Acasta carte anume Strasnicu l-ati cumpărat boeri sa- 

tului din Oanuciceşti, drepete bani loru 5 florinţi, în satu 
la sfintul arhistrateg Mihailu Şi Gavrilu, şi cine o va 
zminti dela hramul acestor sfinți din Oanciceşti, se fie 
afurisit de 4 sfinţi evanughelişti și de 318 sfinți părinţi 
din soborul dela Nichie, şi se fie anatema, Şi trecleat; şi 
au dorit şi at inblatu şi aii îndemnat de ai cumpărat Ungur Vasalie, cu aluţi boeri din satu, în luna lui Martie 
în 2 zile, anu Domnului 1774, 

9. Pe scoarță: 

În anul 1824, în luna lui Dechemvrie, aă fostu puhoi 
mare, cit ai umplut tota casele. 

10. Pe spatele altarului: 
Gu unHBopHIo cowpSHHAm paBh Rin [=acest cihoriu l-a, 

dăruit robul lui Dumnezeii) Goje Dorde cu soţu sei, Nas- 
tafă, pentru ertare păcatele loru, şi pentru [răJpoușaţți)loru, 
Domnu să le erte păcatele loru, neam şi neamu; an[ul) 
1802, luna lui Fevruarie, ziua 4. Niculai Falincevitu. 

11. Pe icoana, Maicii Domnului: 
Acasta a culm)părat robul lui Dumnezăii Negrea Mi- 

hai, pentru ertarea păcatelor]; 1800, 

521. 
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XXX. 

OCNA-ȘUGĂTAG. 

1. Pe un Apostol din Blaj, 1802: , 

Întru 1836, în luna lui August în 15 zile, sai sfinţit 

păserica, la Ocna-ȘSugătagului, suptu biruinţa, marelui În- 

părat Ferdinatu, poftindu-i mulţi ani să stăpăniască : pănă 

întua acasta vreme ca Crai in Țara Unguriască 6 ani 

de cînd stăpineşte, iară ca Înpărat în locul tătăne-săii 

într'o 1835, în luna lui Feurar 19 am scris. 

Societatea din Pesta, după rugarea și cererea, Şhânher, 

romano-catolic preotului, e-aii trimăs trei ronduri de 

veşminte besericeşti, şi doi prapori, gata, cu rude cu 

tot, picturaţi cu icoana Vendel şi Ecatarina şi alţi; 

întru aceiaş concredere, ca să slujască o 100, adeca o sută 

de liturghii, şi, invoindu-să preotul Ahoca, creco-catolic, 

ati luat din liturghii şi el 50, adecă cincizăci, să slujască, 

şi aii început a sluji August 31 căiindari noi, şi le-ai 

săvărşit in Novembrie 21, călindari noii, — invoindu-să 

preoţi laolaltă ca, să fie prapori de spre îmbe părţile 

cind va fi lipsă la, servire: aşia dară suna, cei doi prapori 

verzi de spre ambe părţile, cari e-ai trimis societatea alta- 

riuluj din Pesta, şi, servindu-le acele 50 de liturghii domnu 

preot Anoca Demetriu, cu cantorul Gheorghiu fedac. 

Acest Apostol l-a cumpărat la Ocnă cinstitul tărşeşag 

[obşte] cu 15 florinţi, ca, să fie pe sama sfinti besereci 

tuturor. 

2. Catavasieriă de Sibiiu. 

3. Pe o Evanghelie de Blaj, 1765: 

Acasta sfintă Ivanghelie o ai cumpăratu Oance Mi- 

hăeş cu Bornicu Simion, cu îi florinţi, ca să fie pe sama 

sfinţi besereci, lăsind pentru ertare păcatelor lor şi a 

strămoşilor, şi cine o va lua dela, Ocnă, să fie afurisit. 

4. Pe un Octoih din Blaj, 1792: 

Ezen kânyvet a Purkeretzi egyhâz hasznăra ajân- 

dekozta N. Tisztelendă Purkeretzi Lazăr Florian volt 

parohus ur 6r&k emlekezetre. [=Cartea aceasta spre folo-



OCNA-ȘUGĂTAG 145 

sirea, bisericii din Purcăreţi a dăruit-o preotul Lazăr 
Florian, spre veşnica amintire a preotului ce a fost). 

5. Pe un Penticostarion din Blaj, 1808: 
Înu anul 1832, înu luna lui Aprilie înu tri, aă început 

a s[l]uji preutul Alecsander Lazar la Ocuna-Șugătagului 
Şi în Sirbi, şi diiacu ai fost Neneşteanu Onuţi şi fatu, 
Neneşteanu loanu. 

6. Psaltire din Sibiiă, 1847. 
7. Pe un Strastnicu din Blaj, 1817: 
Acăst sfănt Straşnicu sat cumpărat deodată. cu sfinta, 

Evanghelie, şa slujit Alecsandor Lazar preutul, pre- 
fe[e]tuș aii fost Trucs; samtartou [=socotitor] Abraham, 
întie curator al sfinti beserici Ioan Bobbrovici și maşa- 
tişter(?) crăesc; aceştia, dinit întru acee vreme oa Evan- 

531. 

532, 

gheliia inferecată cu arjint în ani de H(risto]s 1835, în | luna, lui. Faurar in 2 zile; înpăratul Franţisc sai ră- porsat în 18 Fevruarie; prăţul cărţilor 45 de zloți în 
arjint; şi cantor at fost Neneştan Onuţ, is egyhăz fii [=şi 
enoriaşul bisericii] Nyemjestyân Ianoş. 

8. Pe un Zriodion din Blaj, 18%: 
Acest Triod l-aă cumpărat la Ocnă tărşeşagul [=ob- 

Ştea] cu 15 zloți, pe sama sfinti besereci, ca să, fie po- 
mană, tuturora. 

9. Pe un Mfinologhion din Blaj, 1781: 

533. 

534, În anul 1848, în luna lui Fevruarie în 22 de zile, ai | 
tunat; [celelalte, ca pe Triod). 

XXI. 

PĂTROVA. 

1. Pe un Antologhion din Rimnic, 1766: 
În numele: Tatălui și a Fiului şi a Sfintului Duh. 

Acasta sfintă carte, anume Mineii, îndemnîndu D(ujm- 
nleJzăii şi avind lipsa, biserica, acasta bătrină, sai în- 
demnat boeri satului o a cumpăra; cărui cărţi i-ati fost 
preţlul] doazăci şi optu de florinţi, fiind bani a boerilor 
satului noaosprezece şi unu mărieș. lară a boerilor, 

12965. Vol. XVII. 
10 
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anume Goje Ionaşco, ai fost opt fiorinţi şi doi rnărieşi, 

ca să-i fie zapisu neşters sufleteloru părinţiloru şi a mo- 

şiloru dumisale, fiind cumpăratu supt preuţie lui Bale 

popa Alexa, în anul 1770. 
2. Pe un Apostol din Sibiiui, 1851: 

După ce besereca din Petrova, prin înfortuniu dear- 

dind, 1857, fără cărţi aii remasu, acestu Epistolariu din 

revna, onoarei lui D[ujlmnezeu a cumpăratu într'acelu 

anu onorata de nobil genu domna Ana Dunka, veduva 

a lui Iona Papp, proprietariu pămintescu din Petrova. 

S'au înscris înventariul beserecii din Petrova în a 24 

Decembre 1859 prin Vasiliu Mihalka protopopu sur. Vi- 

şovanu [cu litere latine). 
3. Catavasiarii de Blaj, 1762. 

4. Pe o Evanghelie din Rimnic, 1745: 

Cu vrerea Părintelui şi a Fiiului şi a Duhului Sflijntu. 

aminu. A cumpăratu atasta, sf[ijntă Iva[nJghelie, anume 

Tomoeaga, Vasilie, cu gazda, dumisale, anume Parasca, 

şi o ai datu în sf[ăjnta, besereca în Vişeulu-de-susu, 

unde este hramulu precuvioasei Malilci noastre Paras- 

chivi, şi să le fie pomană dumilorsale. lară cine o va 

fura, saii o va, vinde dinu sf[ijnta, beserecă, ori preotu, 

ori diiacu, ori mireanu, să fie afurisitu de 318 de oteţi, 

trecletu, procleatu, maranata. 
5. Pe un Octoih din Blaj, 1792: 

Cu puterea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu luminarea 

S[fintului] Duh, carta atasta, anume Ohtoihu, sati cun- 

păratu cu bani besereci cei din șes, în sat, in leud, unde 

să prăznueşte hramul Naşteri Născătoari de Domnezăi, 

anume 14, id est patrusprezece zloți, cari bani sai strins 

din mucurile luminilor acei s[finte] besereci, prin în- 

demnul şi sirguiala mă, cucernicul între preoţi Mihail 

Mihali din Apşe-de-mijlocu, fiindu pa aceie vreme pa- 

rohuşi satului mai sus numit, şi s'au așezat întru acasta, 

s[fintă] beserecă, spre cinstea şi lauda lui D[ujmnezăi, 

a, preasfinti Născătoari de D[ujmnezăii, şi a tuturor sfin- 

țiloru, ca nime să nu îndriznicască a o înstreina dela 

acă s[fintă] beserecă supt blăstămul rugăciuniloru care
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să cuprind în cartea atasta. Iară care să vor îndvred- 
nici a ceti saii a cînta pă atasta carte, cerem pre Dum- 
[nezău să le asculte rugăciunea loru. Cumpăratu-s'ati în 
anul Dlomnjului 1805, Iuniu 12 zile. Scris-am iei, Mihail 
Mihali, parohuşul satului Ieudului. 

6. Pe un Pentecostarion din Bucureşti, 1743: 
Cu vrerea, Părintelui şi a Fiiului şi a D[ujhului Sfint 

sau 'ndemunatu Petrica . . ., şi ati cumpăratu atasta 
carte pentru zece florinţi, şi o datu pomană la, besereca 
Vișăului-de-susu. lar cine saru afla să o fure sai să o 
Şi viln]dă, să fie afurisitu şi anaftimă. Leat 7256, ai 
Domnului 1748. Sati scris în Făurarie 18 zile. 

7. Pe un Sirastnic din Blaj, 1173: 

* Acasta sfilnjtă carte ai cumpăratu Vladu Pintea, 
soaţa, sa, Ana, şi maica sa, Anuță, şi ai închinat-o sfintei 
hesereci in Moisei, la ca din 'susu, ca se le hie po- 
mană loru și a totu neamu loru, amin. Afurisenie n'amu 
scris, că afurisit va, hi de.sfilnjta belselrică cine o va 
fura; 1778, lanoarie.8 zile. 

XXXII. 

POLEN i, 

î. Pe un Antotoghion din. Rimnic, 1745: 

Cu vrerea Tatălui şi. cu ajutoriul Fiului şi săvirşirea 
Dlujhului Sfilnjtu, amin. Am cumpăratu atasta carte 
ce să cheamă Mineiii, cu florinţi 27, eu, Pătrăuş Ion, mue- 
rea me, Todochie, fiu-meii, Grigorie, Acsenie, nepotu- 
mei, Mihai, şo am închinat aici, la sf[înjta beserec[ă] în 
Poenile lui Ilieș, la hramul preapodoabnei Paraschevei, 
ca, se fie în veci aci. Iar care ar. vrea a o strămuta de 
aici, sau din preuţi, sa din clirici, sai din mireni, sa 
Şi din rude sai seminţii, să [fie] proclet şi afurisit de 318 
oteţu dela Nichea, şi-i verse maţele ca lui Arie, şi de 
noi pro[cllet, şi o amu luat... ., ca să fie pentru ertarea 
păcateloru mele şi soţului miei şi moşilor şi părinţilor 
miei, Florea, Măriea, parinţi, mueri, şa tot neamul miei, 

539. 
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Pătrăuş Nechita, soţul mei Măriuţ[a], moş'mieii Pătrăuş, 
Dan, Acsenie, Alecsia, Ion, Acsenie, Anuţa, ca sfe] fie... 

pomană 7 săminţie, în veci, pomană loru; şi s'aii cum- 

părat în zilele pop|a] Vasliie, s'a luat moşțu|-miei Pătrăuş 
Ionuţ: Triod, Sfenadret(?); 18 floren[i] i-a dat pomană 
la besereca, şa, cumpărat tatu-miei, Pătrăuş Nechita, 

Trebnicu rominescu drept 12 florenţi; s'a dat poman[ă] 
la beserecă, aice, sai făcut 4 icoane a D[ojmnului H[ris- 
tojs, 2 [a] Maicăi Precesti, a Tăiări lui S(fănjtu Joan Bo- 
tezăt[oriu] şi 3 cruci şi 2 făclii mari, ca [să] fie pent[ru] 
ertarea păcatelor a tot neamul. 

2. Pe un Apostol fără titlu: 

În numele Tatălui și a Fiului și D[ujhului Sf[int, amin. 
lată acasta carte, anume Apracsei, l-am cumpărat Mun- 

tean Miron, drept 12 florinți şi un felderu de ovăsu, 

pentru erutare păcatelor sale şi a părinţiloru dumisale, 
anume Nechita şi Hahie, fecoru lui, Nechita şi Îndreiă, 

Şi soaţele dumisale, Anisie și Marica, şi pentru totu nea- 

mul lui pină la al 7 neamu, şi o ai datu la sflijnta, 
besereca în Şeii-Poeana, unde este hramul pr[ejpodobnii 
Paraschevi. lară cine saru afla fără frica lui D[ujm- 

nezăii şi o a fura, sai o aru vinde, sai o aru muta in- 
tr'altu locu, să fie blăstămat de 7 săboare carile sai 

făcut în toată, lume, şi să nu-l primască pămintul. Fieru 

să ruginească, elu să nu putrezască. Velato 1764, m[elsțilţa 
April 8 zile. Scris-am ei, mult păcătosul diacu Constantin 

din Poeni, cu cuvintul iui Muntean Miron, fiindu preutu 
Iu|r]ju Vasilie, Muntean Olecsa clisiarhu, Ilieşi Simionu. 

3. Pe un Ceaslov fără titlu: 

Acest Ciaslovu să stăpineşte de c[uviosul| părintele 
Teodor Roşca, parohuşu din Saio-Poiana. Anu 1812. 

4. Pe un Catavasieriii din Blaj, 1762: 

Acasta carie, anume Catavasier, l-au dat Ilieş Dumitru 

siți)ntei biserici din Şaeu-Poeana, unde-i hramul sfintei 
prepodoa[m]nei Parascheva, ca să fie pomană lui şi a 
tot neamul, şi cine sar afla să o mute, sati să-l fure, 
să fie anatema. Scris-am eti, nemiș Muntean Vasilie, no-   
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tariş a satului Șaeu-Poeana, în annu D[ojmnului 1828, 
în luna Iunie 17 zile. 

5. Pe un Chiriacodromion din Bălgrad, 1699: Ă 
Cind au fost anul Dfojmn(ullui 1747, m[ejslijţa Martie 15, 

aceas|ta] cinstit(ă] carte, anume Ucitelna, o a legat, mai 
pe urmă vreme a plătit Nechita Dănese drept 16 po- 
tor[i], pentru păcatele sale. 
Dlomnul Domnilor grăește, Atunci ceriurile toate vor res- 
Toată lume să clăteşte, punde ; 
Și pre toţi D[ujmnezăi slrigă, Peste gloate (șters). 
Cind va aduna pămintul, De judeţi le vei face în dreptate, 
De supt soare să să stringă : Și toţi sfinţi, cum se . . . vine, 
Să auză toţi cuvintul. Aduc [e]uvintul tăi cel dulce, Din Sion te vei ivi-te, Pe toţi sfinţi vor aduce: 
Cuvios D[ujmnezăii sfinte, Așe ne grăește D[ojmnulu, 
Cind vei veni cu pohoae, Ca să-l auzim tot omul, 
Pentru că i vedă vo[aje, Să-l ascultăm fără price, 
Pe dinainte feţi se va încinge, Către Izrail cînd zice: 
Și greşiți toţi vor plinge, Nu ţi-i altul fără mine, 
Și vei judeca pămîntul, D[ujmnezăi, și să ştiţi bine 
Precum ţai răspuns cuvintulu. Că nemica nu-ți dati vină, 

Pintru jer[t]iă de fărină. 
6. Pe o Evanghelie din Bucureşti : 
În numele Tatălui şi a Fiului şi Svîntului Duh, amin. 

lată acasta svintă şi d[ujmnejzelească carte, anume 
Ev[anlghelie rominească, o aiă cumpăratu poenarii din 
Poenile lui llieşi din voea mli][ojstivului D[uJm(nejzăă 
Şi din 'demnul smeritului şi mai mie sluga a svintului 
sabor creştinesc, popa Grigorie din Bărsana, în anul 
Dlojmnului 1743, în luna lui Noemvrie în 21 de zile. Det 
am dat într'atasta carte Pătrăuş Nechita 1 mărieş, Ilieşi 
Luca 1 mărieș, Ilieşi Lupşor 1 mărieş, preui[elasa 1 mă- 
rieş, fecorul popei Vasilie 1 mărieşi, Muntean Miron 3 
mărieşi, Sas Marica 1 mărieş, Botăi Simion și cu Ma- 
rica 12 mărieşi, Gavril şi cu Macovei, cu frate-săii, 2 
mărieși, Pătrăuşi Mihoc 17 potlori), Pătrăuşi Anarei 1 
mărieş, Tenchiş lon lui Andrei 3 mărieși, Buga, Văsiiui 2 
mărieşi, Pătrăuşi Hahie 4 mărieş, popa Grigorie 2 mărieşi, 
Pătrăuşi Ion 1 patac, Muntean Gheorghie 1mărieş, Pă- 
trăuşi Filimon 1 mărieş. Aceşte toți ai dat, să le fie 
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pomană, pentru păcatele sale şi a părinţilor săi şi a toate 

neamurile pînă al şeptele rod. Dec cine să va afla să 
o mute acastă carte din Poenile lui Ilieş, unde-i hramul 
pr[ejplold[a]vnei Paraschevei, sau să o fure cineva, acela 
să hie anatema, proclet, ca Arie şi ca iuda. Cine să va 

afla să ceteasca pre atasta svi[njtă Ev[anjeh[ellie, să nu 
ne uite și pre noipentru. .. . lui H[risto]s,aminu. Anul 
dela Zidire|a] Lumi 7251, 1743. 

7. Pe un Fukhologhion manuscript: 

În zilele lui Iosipu Înpărat, în anul 1786, ai fost foa- 
mete, şi atunce sai început şi pămîntul a-lu măsură: 

şi au ţinut foame în 4 ani. Mărs-a dupa foamete foarte 
bine, saii întrămat ţara, şi măsurişull] pămîntului ai 
stricat ţara. Teoderuşu Roşca, plebanuş. 

8. Pe altă pagină: 

Ispiti cerneala şi văzui negreala. Acasta să cintă la 

sfințire căsi: Pre peatra, credinţi ai întăritu casa acasta, 
bunele. Şi într'insa îndreptează rugăciunile noastre. Pri- 
mește pre ncrodul ce ai, ce strigă către tine cu cre- 
dinţă: mintueşte-ne pre noi, D[ujmnezăule, şi ne milueşte 
pre noi. 

9. Pe altă foaie: 

Iată, atasta carte, anume Molitevnic, o cumpărat Mun- 
tean Miron şi muere lui, Marica, pîntru păcatele fe- 
torului săi Nechita şi părinţi săi, Nechita şi Ahie, şi 

soţul săii, Anisie, şi o ati dat în beserecă, în Poenile lui 

[lieşi. Iară cine a vră să o fure saii să o vinză, si hie 

anatema, trecletii ca Arie; şi ai dat 5 florinţi. Gun mar- 

EnukS ne 43 amore rpraunuu [=—Acest Molitvenic l-am scris 

e, mult. greşitul] ierodiacon Nicolae ot Cuhnie. 
10. Pe alt Euhologhion, din Blaj, 178: 

În anul 1786 ai cumpăratu atasta Trebnic drept 11 
fiorinţi; i ai datu 5 florinţi Ilieşu Hafie, Torje Ştefan 3 
mărieşi, Muntean Acsenie 3 mărieşi, 2 mărieşi Roşca, 

Odotie, 2 mărieși Măehriş Lupu, 2 mărieşi Pătrăuşi 

Docă, 6 mărieși aii datu besereca, la hramul prepo- 
doamni Paraschevei în Poeni. Iară cine îndirzni a o
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fura, să hie blăstămat de D[umnejzei şi d[e] sfintele so- 
boară; 1794. 

11. Liturghii de Iaşi, 1759. 

12. Pe alt Liturghierii, din Bucureşti, 1787: 

În numele Tatălui și a Fiului şi a Sfintului Duhu. 
lată eii, Herea. Anişoară, fata, i Herea Călină din Sălişte 

am cumpărat acasta sfită Liturghie din dreapta agonisală, 
a mea, şi o am dat pomană in tesereca în Săcel, drept 
sufletul mei şi a tătine-meii şi a maici mele Călina, şi 

moșş|e) mele Năstuţă, și a tot neamul meii..., Ș pen- 
tru păcatele mele, Anişoara, şi unchilul) miei. 

13. Pe un Minologhion din Blaj, 1781: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
lată, acasta carte, anume Trifoliu, o am cumpărat Mun- 
tean Luca şi cu soţa sa, Marie, drept 29 de florinţi, şi 
o aii dat în besereca în Poenile lui llieşu, unde-i hramul 
precuvio[a]sei Paraschevei, pentru ertare păcatelor du- 
misale şi a soţului dumisale, şi a părinţilor dumisale, 
Miron şi Anisie, maiche-sa, şi pîntru totu neamul, pină, 
a. 7 săminţie, şi fegori Muntean Ionu, Muntean Gheorghie, 
Muntean Simion, ca să aibă toţi pomenire în veci. Iară, 
cine sar afla ca să o fure, sau să o mute dela hramu 
acesta: a precuvioasei Paraschevei din Poeni, să hie 
blăstămat de 7 soboare ce sai făcut a toată lumea, şi 
să i să verse maţele ca a lui Arie, blăstămat. lară cine 
a hi slujitorii sfintei besereci, să-i pomenască pre celea 
sus numiţi, și să o stă[plinească cum se cade, fiind slu- 
jitoriti bisereici preut Vasilie, diacu luji Ion, clisiarhu 
llieșu Simionu; lunie 24, anul 1785. Scris-am e, multu. 
păcătosulu loanu di[n] Poenile lui Ilieşu. 

14. Pe un Molitvenic din Rimnic, 1730, pe pagina 1: 

Rugăcune la sfințire hainelor besericeşti: Doamne, 
D[oa]mne atotţietoriule, ascultă rugăciunea noastră, a 
celora, ce aducem sfîntului tăi jertevnic și beserici tale 
podoabele aceste, și, binecuvîntîndu-le, le sfințeşte, că 
întru tine singur este cureţenia, şi de tine să sfințese 
tote. Aşa dar noi, zmeriţi şi nevrednici robii tăi, mul- 
jime îndurărilor tale chemăm, ca să depărtez dela în- 
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brăcămintele aceste, care ţi le aduc robi tăi, tot duhul 
neputinței, şi cu binecuvintarea sa spre trebuinţia şi 
slujba sfintului tăi jertevnic sinţeşte epitrahirul, Fe- 
loniul, miînecările, aereonul şi briulu. În numele Ta- 
tălui şi a Fiului şi a Sflijntului Duh, amin. 

15. Pe altă pagină: 

În numele Tatălui și a Fiului şi a Svîntului Duhu, 
adevăru. lată ai cumpărat atasta carte, 'nume Trevnicu, 
Pătrăuş Nechita şi cu jupinlejasa dumisale, Măriuţa, și 
fezoru lui, lon, şi Alecsă, şi Ionă, şi frate-săii Ion, şi 

fetele lui, Marie, Anuță, Acsenie, şi cu părinţi lor, Pă- 

trăuș Dan, şi cu soaţa sa, Acsenie, şi cu socru-săii, lonaş, 
Şi cu soajţa sa, Acsenie. Dec atasta carte o ati cumpărat 

pentru păcatele sale şi a părinţilor şi a tuturora pînă, 

Ja 7 seminţie, drept 12 florinţi, din Lapuşu[l] Romîneszc, 
dela popa Dumitru, şi o ati dat ia beserecă în Poeni, 
unde este hramul pr[ejploldomnei Paraschevei. ca cine 
să va afla să o vinză ani să o fure, acela să hie afurisit 

Şi blăstămat anatema de 12 apostoli şi de 312 de părinţi 
svinţi Cai fost la saborul dintie şi cu alte saboară svinte 
caii fost din toată lume. Scris-am eă, multu amăritul 
preut Grigorie din Bărsana, în anul D[ojmnului 1743, 
în luna lui Feuraru 27 de zile. 

16. Pe un Octoih din Rimnic, 1750: 

Înştiinţăm cetitori cind au fostu întratu Nemţi în Ma- 

ramorișu, fost-aii înainte postului Naşteri în anul D[om]- 
nului 1687. Iară cînd aă fost anul D[ojmnului 17414, a- 
dusu cruci, aii fost tuma, ce mare, şi ai fost un an... 

Iară ciîndu ai fost 1715, după ce aii trecutu Tatari 

prin Maramoriş, şi ai fost bătutu la Borşa. 
lară cînd au fost 1742, au fost a doua cumă, şi ati 

murit popa Toaderu şi popa Gă[vrilă,; dela Facere Lumi 
au fost 7251. Teodoru Roşca, parohuşu; 1794. 

17. Pe pagina 2: 

Pintru toţi te rogi cee ce eşti bună, cari scapă cu cre- 
dinţă întru acoperemiîntul tăi cel puternicu, că noi, 
păcătoşii, nu avemu cătră D[ujmnezei întru nevoi şi întru
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scirbe; asta isbăveşte purure. Fiindu însărcinaţi cu multe păcate, Maica D[ujmnezăului celui de sus, pentru aceea cadem înaintea sa, să ne izbăveşti pre noi, robi lăi, pururea de toate nevoile . ... Pomeni-voi numele țăi. Tuturor scîrbiţilor bucurie şi asupriţilor fololisitoare şi flămiînzilor aătătoare de hrană. Străinilor mingăere, celor insăluiţi adapostire, bolnavilor cercetare, celor ne- putincioşi acoperemintu Şi sprijli]neală, tolilagu[l) bă- trîneţeloru. Tu eşti prea-curata Maica D[ujmnezăului celui de susu. ie ne rugă]m], mai grăbeşte de măntueşte pre robi tăi. Stih: Ascultă, Fetoară, și vezi. ... 
18. Psaltire din Blaj, 1780. 
19. Zrisd, din Blaj, 1780. 
20. Pe alt Triodion, din Rimnic, 1761: 
În numele Tatălui şi a Fiului Şi a Sfintului Duh, cînd au fost ani Domnul(ui) 1765. murindu anume  lurja Vârte, ai lăsatu 40 de florinţi pe sama sfți]ntei bese- reci în Şeei-Poeana. Iară, Nastahie, soața sa, și nepoţii, Şi fetele, avindu doru, ai înblatu Şi ai cumpărat 3 cărţi: Tiodu, Sfedniţe, -Catavasie, Şi baă dat în stinta beserecă în Șeeii-Poeana, la hramul sfintei Precuvioasei Paraschiva. Iară cine să va afla fără frica, lui D[u]m- nezăi şi le va fura, sau le va muta aire, să fie hlăstă- mat de 7 sobo[ajră ce sai făcut a toată. lume; nevoi- toriă ati fost întii Nastahie, soaţa, Vartii, ca să să facă încep[ut] lucru bun, pe[n]tru sufletul lor, a moş strămoşi lor, şi Jurju Antonie, nepot de frate Muntean Ion, gi- nere fiind, aă înblat de le-ati cumpăratu, şi aă daft) patuzeci de fiorinţi, Pomelnic: Simion, Titieana, Ștefan, Odochie, Vîrte, Nastafie, Otot, Damian; cine va fi slu- jitor sflijntei besereci, să aivă a pomeni aceste nume mai sus numite. Într'acele zile fiind preut Jurju Va- silie, în mîna, dumlisale) s'aii dat să slujască şi să Je poarte de grije, m[ejsliţa Septevrie 23. Scris-am ei, Con- stantiln] dascal, cu porunca acestora mai susu numiţi. 

21. Pe o icoană: 

Acasta sf[intă] icoană au cumpărat Pătrăuş Ion cu 
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soaţa dumisale, Marie, şi pruncu săli, Vasilie, şi soaţa sa, 

Năstafa. | 
22. Pe alla: 

1764, luna, Mai 4 zile. 
23. Pe a treia: 

Acast[a] sfțăjată icoana aii cumpăratu Ilieşu Simion. -, 

Marie şi soaţa lui, Todosie, se fie pomană în veci de 

veci, amin; 17... 
24. Pe a patra: 

Acasta pomană facut-ai ltieaş Ivonaş, Ștefan, Văsii, 

Iacob, Petru, Ileana, Mareuţa, Anuţa, Ivonă, Alecsa, Ma- 

reauţa, Năstăţă. 
25, Pe cor: 

A Esţelenţie Sa, episcopu Anudrei Baceschi și vicariş 

Alexander Șagari, viţi-arhidiacon popa Vasilie din ho- 

zavle, şi saii zugrăvit de indemnul, şi cee cheltueala o 

ai plătit cu satu, iproci ... . 
26. Pe un pomelnic de-asupra uşii de intrare: 

1789; Ionă, Iacob, Ștefan, Ionu, Ilana, Marie, Pohiră, 

lon, Mihai, Ană, Marie, lon, Pelaghie, Vasalie, Marica, 

Ştetan, Găvri[lă], Toader, Odotie, Sofie. 
27. Pe uşile mesei de proscomedie : 

Pentru ertarea păcateloru vostre mi amu vărsatu 

sfintulu mieii sînge resticnlinldu-mă. Eă sintu pinea 

vieţii, uşa pocăiinţii. 
28. Pe uşorul uşii împărăteşti: 

1: 1874 1979 sz. R.s.B.L. 

XĂXIIL. 

RONA-DE-JOS. 

1. Antologhion dela Blaj, 1166. 
2, Pe un Apostol din Blaj, 1765: 

Acasta s[fănjtă carte este cumpărată de robu lui Dlu]m- 

nezăii Tivodaru Gheorghe, diaculu satuiui; findu 47 de 

ani, pintru isupesenia sufletului şi de iertarea păcatelor 

este numit de cetanie pe sama, beserecei, neavindu nici 

o putere alta ... spre carta acasta ... de alţi. Sig. 

 



RONA-DE-JOS. "155 

Alsorhona, die 1-a Augusti 1788, qua, filius Ladislaus Ti- 
vadari. 

3. Apostol dela. Chiev, 1639, slavon. 
4. Evanghelie dela Blai, 1776. 
5. Pe altă Evanghelie, din Rimnic, 1746: 
Acastă Evanghelie este a lui popa Vaselie din Chiveşd. 
6. Mai jos: 

Acasta, Evanghelie iaste a lui popa David din Bonţiza, 
o ali cumpărat în anu 1847. 

7. Altă Evanghelie slavonă, fără titlu. 
8. Pe un Evhologhion fără titlu: 
HaRoaeune oua n ca necneuenie cHH uH ca... cerere AXA. 

[=cu voia Tatălui, etc.] | 
lată într'acasta carte a lui popa lon, a ginerelui lui 

popa Lupe, am dat 5... ., ca se-mu fie pomană mie şi 
soţului mei, Palaghe. 

9. Pe altă pagină: 
Cu vrerea Tatălui şi cu sporiu Fiului şi cu ajutoriu 

Dlujhului Sffijntu sau îndemnat Rusu Marcu cu soţul 
dumisale Actimie din Rohna-de-josu, şi ai cumpărat 
acesutea, Trebunic pintru erutare păcateloru dumisale, și, 
pină la a, şeptele neam a dumisale, să le fie pomană în 
veci, şi o aii pusu în sfță)nta, besereca în Rohna-de-josu. 
lară, cine o va vinde, ori preut, ori diiacu, şi cine o va 
fura, unu ca acela să fie treclet şi proclet, mar(anata, 
şi se nu fie ertat dela D[ujmnezăi. 

10. Pe altă foaie, o rugăciune: 
Ispovedescu-mă, D[oajmne Dumnezăule a toate țiitoriule, 

şi pre-cinstitei Născatorei de Dumnezău, şi tuturoru 
puteriloru cereşti, şi tuturoru sfțilnţiloru şi ție, părinte 
cinstite, de toate greșelele mele cu carele dela botezul 
miei, pină in zua şi asul de astăzu, am greşitu, cu 
lucrul, gu cuvintul, sa şi cu gindul, cu pohta, de voe, 
saii de nevoe, cu înţelegere, sai cu neprecepere mă, 
cu previre, sai cu morosire, sati cu gustare, cu tiîndere, 
sati cu cuprindere, şi cu tote sîmţerile mele din afare 
şi din lontru, sufleteşti şi trupeşti, în zi saă în nopute, 
ca carile pre tine, Dumnezăulu mieă, te-am mînietu ; 
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pentru aceste pintru tote și alutele carile sînutu fără 
de număru păcatele mele, carile după mulţime şi voința 
gîndului miei voescu respunde, şi me cunoscu pre 
mine că sîntu în păcate . ... şi vinovatu mă aflu pre 
mine D[ojmnului D[ulmnezăului miei, şim voescu sem 
erutare, şi mă rogu precinslitei Fe&oarei Născăto[alre 

de Dumnezăii şa, tuturoru puteriloru ca să să roje pîn- 
tru mine multu-păcătosulu D[ojmnului D[ujmnezăului 
mieă, aşă şi ţie, părinte cinustite, şi mă rogu . . . date 

dela H[risto|s D[ujmnezăii, şi ai putere a-mu eruta pă- 
catele şi a mă dezulega, şi se'm eruţi tote păcatele mele, 
că ma celuescu și amu voe să mă pocăescu cu ajutoriu 
lui D[ujmnezăi. 

11. Ziturghieriă slavon din 1629. 
12. Pe un Molitvenic slavon, fără titlu: 

Intru numele Tatălui și Fiului şi Duhului Svintu, 

amin. Cumpăratu-sai acasta carte, anume Terevnicu, 

anume Creştina Acsenie . . ., derept 6 fiorinţi ..., la 

svinta besereca, în sat în Rona-de-jos, unde este hramul 
poAcTec. npecrei EpauH, adecă, Naşterea Maice lui D[ujm- 

nezăii, pintru s|ulfletul unui fecor anume Toder . 
morte fără cuminecătură, de să fie de pomană acelui 
sufletu şi a părinţi[lor] şi a fraţillor] şi a surorlilor] tu- 

turor pînă aci. Ca să nu indriznească nime a o de- 
părta . . ., supt afuriseniea 318 de părinţi sfinţi de Ne- 
cheia. Ce tot cine o va, ceti (rupt), şi pre alaltu rodu pre 
tot, de să erte D[ujmnezăii pre rugător şi cetitor în vecie 
vecilor, amin; 1755. 

13. Pe Noul Testament din Bălgrad, 1648: 

Acest Testament s'aii înpănat şi s'aii legat de Ioniţa 
Voiţa Suceavanul, fiind în Cavnicu(?) Bae dascalu şi dieacu 

Aninie .... 
Acasta sflăjntă carte-i a me, a popi Toader din Cor- 

ne[ști], vinită, . . . dinpreună cu Ohtaiu celu ruminescu, 

la, casa popi Pintilie, popi Vasilie . . .; 1758. 
14. Orologhion slavon, dela Chiev, 1716. 
15. Pe o Psaltire slavonă, 169%: 

Ruszkovai ember Orosz Demeternek vagyon ez az 
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konyv [=a unui om din Ruscova, Oros Dimitrie, este 
această carte, proscripto a Stefano Ronai scripta . .. et 
anno 1695. 

16. Penticostarion din Blaj, 1768. 
17. Zriodion din Blaj, 11771. 
18. Pe o icoană în iconostas: 
Anu 1817, în Aprilie 27, cu voea Tatăluii şi a Fiului şi Sfintului Duh, amin. S'aă îndemnat cu drag(ve) Popovic loan şi cu soaţi sa, Odotiie, de aii plătit acest sfint fruntariti, de sati zugrăvit in sfinta beserica, ca se le fiie de ertare de păcate şi a tot neamul lor în veci, amin. Și am zugrăvit ei, loan zugrla]vu din Dragu- 

miireşti. 
19. Pe părete, lingă drumul la clopote, e săpat: 
Ego Nobilis Ligset Samuel ; ano 1720, die 22 Mai. Tot acolo: 1655. 

SXXIV. 

ROZAVLEA. 

1. Pe un Antologhian de Rimnie, 1745: 
În numele Tatălui și a Fiului şi al Sflinjtului: Duhu, amin. Acasta sițăjntă carte, anume Minei, o aă cumpă- rat Marie, a lui Pătrovan Gaboru fată, şi Ivana, preoteasa, a lui popa Simeon, Şi împreună cu ginerele săi, cu Pă- irovan Nechita, şi aii dat preoteasa loană şi cu ginerele său, Petrovan Nechita, 15 florinţi vonași, şi au datu Marie, 

a lui Pătrovan Gaboru fată, 15 florinţi vonaş, Şi o ai dat 
besereci în sat anume în Hrozavlea, unde este hramul sflinjţilor îngeri Mihail şi Gavril, şi să nu îndriznească nece preot, nice diacu, nece cirznicu a o depărta din sflănta beserecă, şi cine sar afla să o fure a să o tă- găduiască au să o înstreineze din sfli]nta beserecă, să-i fure diavolul sufletul lui Şi să i să prăpădiască casa Și masa, lui ca, Sodomul și ca Gomorulu, şi să fie afurisitu de 318 de părinţi sfinți; noaenu ran preutul Gavriil, Lupa, ierei Vasilie, Ion, Gheorghie, M[ajrie, Elena, ierei Simeon, H Xena Hy [==şi soţia sa], Ionu, Grigorie diiacon, ierei Vasilie, 
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Vasilie, Gheorghie, M[ajrie, M[ajrie, Toader, Ion, Ion, 

Gheorghie, Nechita, Nastafie, Ion, Simeon, Nechita, Pătru, 

Ion, M(ajrie, Gahie, M[alrie, Acsenie, Marie, Grigorie şi tot 

neamul loru; Marie, Anna ai Marie; pomelnic: Gavril, 

M[ajrie, Nastahie, Gheorghie, Lupu, Grigorie, Mjalrie, 

Vasilie, Pantelimon, Simen, Toader, Lupă, Grigorie, Si- 

meon, lonu, Lupu, Pătru, Gavriel, Simeon, Calină, Dochie, 

Ion, Vasilie şi tot neamul lor. Scris-am ei, mult-păcă- 

tosul diiacu Dumitrie, ca să-mu erte D[ujmnezăi şi ale 
mele greşale. 

3. Apostol din Iaşi, 1756. 
3. Catavasieriii, fără, titlu. 
4, Pe Chiriacodromion din Bălgrad, 1699: 

Cartea acasta, anume învăţătură creşștinească şi pra- 

vila . . ., Sau cumpărat aice de cătră Costa, Gaborş, cu 

42 Rf., care dela moșul său Gherman ai rămas, care acum 

Jăcueşte în Orman, c[omijtia]tu Szolnok Interiori; 1806. 

„ Evanghelie din Bucureşti, 1142. 
. Evhologhion dela laşi, 1741. 
Liturghii din Blaj, 1756. 

. Molitvenie din Blaj, 1815. 
„ Octoih din Blaj, 1760. 

10. Pe un Pentecostarion din Bucureşti, 1743: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi al Sfintului Duh, amin. 

Să să ştie că atasta carte sfăntă, Sfetniţă, aii cumpărat 
Tofan Lup, cu soaţa dumisale, loană, şi o ai dat în 

sfănlta besereca, în sat în Hrozavle, unde este hramul 

sfinţilor îngeri, soborul a lui arhistratig Mihail şi Ga- 
vril, o ati dat să fie de pomenire lor şi părinţilor pină 
la al 7 săminţă; şi nime din fraţi sai din nepoți sai 

din seminţa sa sai a soței dumisale, nime să nu fie 

slobodu să o ee, nice să o deperteze din stă nta besereca.; 
numaj dacă, să va, învechi şi să va, dezlega, să o ee din 

nepoți miei sa[i] din a soţei mele nepoți, să o ee şi să 

o tocmască, şi să dee iară în sfțănjta besereca, să slu- - 

jască pre ea cari preoţi sar prileji să fie atunce; şi cine 

saru scula să o fure sai să o deperteze din si[ănjta, be- 
serecă, din sat din Hrozavlie, să fie afurisit de 318 de 

S
o
 

o



ROZAVLEA. 159 

părinţi sițijnţi, cari ai făcut saborul la Nichâa, şi de 
Vled|ijca H[ristojs, pentru pomenirea, noastră: Precup, 
loană, Andrei, Alecsa, Parasca, Gahie, lonă, Ştefanu, 
Ion, Gheorghie, Pătru, Maria, Matei, Ion, Todosie, Ilie, Ti- 
tiana, Jon, Ion, Alecsa, M[aJrie, Titiana, Toader, M[alrie, 
Vasilie, Grigorie. Ion, Părasca, Miajrie, M[arie, Ileana, 
Todosie, Ana, Gheorghie, M(ajrie şi tot neamul loru; Du- 
mitru, Cirstină. V[eli[eat) 7262, 1754, m(ejsle)y[a] Iunie 3. 
Scris-am et, mult-păcătosul diiac Dumitru; pre masa, lui 
Tofan Toader sai scris, şi popa Timotei fiind de faţă. 

Pe altă pagină: 

Întru înoirea şi tocmirea, cărţii aceştia, anume Pente- 
costarion, din mărădicu lui Hruşca Lupu care ai dat 
cartia atasta, în sama s|fintei] besereci, ai dat Hruşca 
Gheorghie un florin în valută, ca să-i fie pomana; anul 
1857, Martie 27. 

11. Psaltire din Rimnic, 1746. 

12. Pe un Strastnic din Blaj, 1753: 

Acasta carte saii dat de pomană besericii din Ro- 
zavlea, unde este hramul s[finţiJloru Mihailu şi Gavriil, 

580. 

581. 

slujind într'acee vreme cinstitul părinte, părintele popa - 
Vasilie . . ., viţa-arhidiacon. Scris-am noi înainte, popa 
Vasilie. Ani Domnului 1754, Fevruarie 24. 

13. Pe un 7'riodion din Blaj, 1771: 

Acasta svintă carta, anume Triodu, sai cumpăratu 
în anu 1175, fiindu preut popa Vasilie, în satu, în Ro- 
zavlea, întru acee vreme, şi sai cumpărat cu 18 florinţi. 
în care bani au dat... . ceealalţi i-ai at din bani 
satului, ca, să fie spre slujbă, d[ujmnezăasca în svinta be- 
sereca, a satului mai sus numit, unde este hramul mai 
marilor Voivozi Mihail şi Gavriil; iară cine aru îndirzni 
a o deperta, sati o înstreina dela, acee s(fănltă, beserecă, 
se fie afurisit de 318 de svinţi părinţi care ati făcut so- 
borul în cetatea Nichiei. 

14. În altar, de-asupra ușilor: 
Acest s[fint] oltarii și pristol sai zugrăvit supt stă- 

pinirea şi din sirguirea cinstitului domn Grigorie Roşca, 
parohușul Rozaviii şi v[iţeJa-arhidiaconului a ieraşului 

582. 

583.



584. 

585. 

586. 

587. 

588. 

160 ROZAVLEA. 

Izii, în zilele inălțatului Înpărat Franţisc şi a Mării 
Sale episcopului diețesanesc Alexie Paci, în anul 1823, 
prin Şanţner Filip, zugrav. 

15. Pe iconostas şi imprejur, pe părete: > - 

Întru acest fruntariă au dat Pătrovan Simion cu tot 
neamul săi 90 de zloți (sters); cu ajutoriul lui D[ujm- 
nezău sai zugrăvit atasta, s[fintă] beserecă în zilele înăl- 
țatului Înpărat Franţisc 1 şi a Mării Sale episcopului die- 
cezanesc Alexie Poci, fiind vicarăş Maramurăşului pră&- 
cinstitul domn . . . . acoperit cu corul ... zugrav din 
Dragumirăşii . . . . cu soaja, sa, Odochile], şi cu ginere- 
săi, Ștefan, pe sama sfintei] beserece 30 de zloți; Un- 

gurean Toader şi cu soaţa sa Părasca, 41 de zloți; Pă- 
trovai Simion şi cu soața sa, Todosie, 24. 

16. Pe masa proscomidiei : 

Acest jertavnic sai lucrat cu toata cheltuiala lui Pi- 
sălița, Netita, şi cu soaţa, Odotia, şi a frate-săii, Pisălița 
Vasalie, şi cu soţa i Măricuţa: 1825. 

Precum Iona aii eşit, aşe Isus ai înviat din mormiînt. 
17. Pe păreate, de-asupra ușii de intrare: 

„. a lui Pătrovai Ursu şi a Floarei, Pătrovai Si- 

mion, Pătrovai Iacob, Pătrovai Ștefan, Pătrovai Ioan, a 

lui Pătruţ .. ., pentru zugrăvitu[l] șătri 8 zloți în va- 
lute (șters). 

XXXV. 

SĂCEL. 

1, Antologhion, fără, titlu. 
2. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, 1745: 

Acastă carte amu cumpăralu eti, popa lonaşco, nepotu 

boerului din Săcel, şi cu gazda sa, Ilana, şi amu datu 

pe dinsa 10 florinţi, ca se ne fie pomană, noa şi părin- 

ților noşutri, şi la doo cocone, Maricuţa şi (rupt). 
3. Pe o Cazanie, fără titlu; pe scoarță: 

Atasta Pooucene cetindu-o şi so[coltindu-o întru chipul 
. „, ali fostu cite ceva greşit şi zmintit, o am îndareptat, 

pintr'aceia, ca, se [polta. vinde cui va pută, şi să o cumpere
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cine v'a, datu slobozie, şi, pintru mai mare dereptate, ne 
punem iscălitura şi pecete noastră că obienuită. Seri- 
s-am în Sibii, m[ese]ța April 4 zile, 1733. 

5. Evanghelie Qin Blaj, 1817. 
6. Pe altă Evanghelie, fără titlu: 
Pomeneşte, Doamne, pre roobi tăi. Acasta svintă 

carte, Faur Simion, cu sooțu săi, Năstafa, fata anume a, 
lui Țulupe, aă cumpăratu la sfinta besereca, în sat (Săjcel, 
la hramul svîntului arh[an[gh[e]lu Michail, să ne fie 
nesăvirşitu pomenire, și rodului noostru, se ştie vltu; apoi, 
văzînd nepotă-sa, fat[a]. .. Stefanesi, cu soțul săi, Buzău 
Grigorie, şi cu jupine[asa, sa, Vlijrvară, văzina perită. 
din voea lui D[ujmn[ejzăă şi din munca noastră amu 
plătitu meşterului de o înbrăcatu, să aiba D[ujmnezăiă 
ştire; eii încă o închin la s[făjnta besereca, să, ne fie po- 
menire, şi, pre urmă, cine să va afla de sămința Buzăvu 
Grigorie, să o va otălmăzui. V leli[ea]iu 7234, 1726, m[e- 
sejța Mai. 

1. Zilurghii din Sibiiă, 1798. 
8. Pe un Jfinologhion din Blaj, 1781: 
Preutul Samson ai dat 3 mărieşi întru acasta. Cu în- 

demnarea Tatălui, cu lucrarea Fiului Şi săvirșirea Si[i]n- 
tului Dţuhu s'a îndemnatu acestu temătoriă de Djum- 
nejzăii creştin, anume Toma Horoba, carea iaste de 
ne[a|)mu din Ardelu, din sat din Betiţi, iară acum, fiind 
lăcuitoriă în varmeghe Maramureşului, în eraşul-de-susu, 
în satu, în Săcel, fiindu Slugă cu dreptate boiariloru, s'a 
făcut sluga credin&oasă lui D[umnejzeii, şi, văzînd lipsită 
sfintu lui D[umnejzei bisereca, din dreapta agonisita, a 
lui, precum mai sus am zis, aiă cumpăratu Trifoliu, 39 
de florinţi rumineşti, încă și o sfintă, Evanghelie dreptu 
17 florinţi rumineşti şi 2 mărieşi, și le-a închinatu aice 
in satu, în Săcel, precum ai zis mai sus, la sfinta bise- 
reca din jos, unde să cinstește hramul sfinţilor Voivozi 
Mihail şi Gavril, ca să fie de laudă cătră D[ujmn[ejzăii 
Şi să, fie pomenire vecnica lui şi a, totu neamul lui, amin, 
Şi, find de faţă totu satulu, s'a scris acestu zapis, ca să 
nu poată a o zminti din sfțăjnta besereca ori vicarăş 

12965. Vol. XVII. 
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ori protopop, sai preot, sa oricine ar fi. lară cine aru 
îndirzni a o muta dintr'acasta, sflijntă beserică, sau a 
o dezlipi tălhăreşte, unul ca acela, să fie blăstămat de 
D[um)nezăii şi de Mailca] Preciste şi de cele 7 sflijnte . 

sobară, şi sfinți mai mari Voivozi Mihail şi Gavriil 

să-i fie pirişi la strajnicul judeţi a lui H[risto|s D[ujm- 
nezăi, şi de mine păcătosul încă să fie neertat intru nes- 

firşite veci, amin; 1782, Iunie 5. 

9. Pe un Octoih, fără titlu: 

„..(rupl) Și un Strastnic, şi toate sint pe rumenie, care 

sînt cuvîntătoare de flori d[ulmn[ejzăeşti, şi le-am cum- 

părat în luna lui Martie în zece zile, şi le-am cumpărat 

dintr'a noastră dreaptă cheltuială, şi amu datu într'a 

noastră sflăntă besereca, în satu, în Săcel, în varmeghe 

Maramurăşului, în sat, în Săcel, unde este hramul sabo- 

cului Sfli)nţiloru Voevozi îngereşti, arhistratighi Mihail şi 

Gavrilu, ca să fie de rugă în sf[ă]nta besereca, ca să ne fie 

de pomană sufleteloor şi pentru păcatele noastre, ca se 

ne... (rupt) la sflijntul jertevnic... Vladicu ori arhi- 

mandrit . . ., protopop ori preoţi, mireani . . ., diiaconi 

sati diieci, orice fel de rugători va hi d[ujmnezăeşti la 

sfțăjnta, hesereca, noastră, ne rugăm ca să vă îndure 
n(alltvul D[ujmnezăă ... 130..., să vă rugaţi pentru 

ertarea păcatelor noastre şi a părinţilori noştri. Iară 

care rugători va pune pizmă şi nu va vrea se ne po- 

menească pentru vre un bustuşag, saii sar prici între 

inşi, pe unu ca aceea să le fie piriş sfțăjnta beserecă şi 

aceste d[ujmnezeeşti cărţi la, strajnicul și dreptul judeţu 

a, D[ujmnezăiului nostru I[isu]s Hristo)s, pentru ce au fost 

rugători la sf[ă)nta besereca şi n'ati vrut să pomenească 

suflete creştineşti. Iară cari să vor osteni a să ruga 

pentru păcatele noastre, să se uşureze . . .; şi, oricare 

rugători vor fi la acasta sfțăjntă, biserecă, să nu fie 

volnici a scoate din biserecă aceste sfli]nte cărţi afară, 

să le ţie la casa sa, ai să le ducă alți oamini nein- 

văţaţi, sai într'alte sate, saă într'alte beserici rele, fără 

rind, sai oriunde l-ar înstreina, afară din sf[ă]nta
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hisereca noastră, ca să le fure, ati să le strice aceste 
legături, pentru pomenirea noastră, şi ertare păca- 
telor noastre, ca să se facă rugă, dupre aceste sflijnte 
cărţi, ori la sflăjnta, biserecă, ori în sat, în Săcel sar fi, 
Şi într'alt sat numai cînd va merge. Iară rugători dela, 
sflăjnta, bisereca noastră. . . . pomenire, aici o va strica 
dela, sflăjnta bisereca ei, ori cu ce feliă de lucru .. A 
unul ca acela să fie proclet, anatima, blăstămat de 
Dumnezăă şi de Maica Precista şi afurisit de 318 
sfinţi părinţi, care aii fost la saborul în sfinta, Nichiea, 
și de mai mari Voevozi Mihail şi Gavriil, să fie piriş 
la strajnecul şi dreptul judeţu al Dlojmnului I|sujs 
H[riştojs, şi de un păcătos ca mine încă să fie neertat 
și la un loc cu Iuda, vînzătoriul Şi cu Arie necredinciosul, 
şi să-l lovască bubele lui Iob şi cutremurul lui Cain Şi 
truda celuea ce aii dat palma D[o]mnului H[ristojs înainte 
arhireiloru jidoveşti. Şi le-amu cumpăratu supt aceea 
vreme cind ati fost fiiuşpan în varmeghe Maramurășului 
Bechlen Ioje, Vlădicu ati fost Clain, viţiișpan Seghedii 
Frenţi, notarişu aă fost Stoica Laslăii cel tinăru şi cu 
Raţu Ianoși, şi ati fost arhimandrit la mînăstirea, Moi- 
siiului lorestu. Ani dela Zidirea Lumi, 1732; şi am scris 
ei, Nicolai Muntean, cu învățătura, dumisale jupin Boerii 
Vasilie, biv solgabirăi. 

10. Pe un alt Octoih, fără titlu: 
. Sfinta, carte, ce se chiamă Ohtai ... (rupt), şi o 

am închinatu în sfinta, bisereca din josu, unde să prăz- 
nuește hramul Sf[ijnţiloru Voevozi Mihail şi Gavril, şi 
amu făcutu acesta zapizu cu toţi preoţi şi săteni care 
sau aflatu pre asta vremi, ca, se rămie în sfinta bise- 
reca, să nu o poată zminti oricine s'aru rădica în urma 
noastră, supt blăstămul sfli)ntei bisereci. Iară. cine o aru 
fura, saii o aru vinde, să-i fie piriş Sfinţii Voivozi Mihail 
şi Gavril la strajnicul judeţ a lui Hirisjtos D[ujmnezăi, 
amin, amin, amin; 1781, Martie 95. 

11. Al treilea Octoih, fără titlu. 
12. Pe un Pentecostarion din Rimnic, 1743, pe pagina din urmă: 
Întru totu cinstitul părintele nostru Ioanoş Dimitrie, 

arhidiacon Muncatului; ei, smeritul dieac Procop. 

591, 
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13. Psaltire dela Iași, 1743. 

14. Triodion din Iaşi, 1747. 
15. Pe alt Zriodion, fără titlu; pe pag. 1: 

Cinstitul şi de bun neam părintele Dumitru din Săcel 

să-și facă milă ca pe toţi care aii cetit saii o vor ceti 
în cartea atasta să-i pominească la s|fintul) jertelnicu. 

16. În launtrul altarului, de-asupra ușii împărătești : 

Acest sfint altarii sai zugrăvit în zilele pre-inălţa- 
tului Înpărat Franţisc, arhierei find Alexie Poci, find 

paroh satului Vaselie Trifoiu ; şi Suşca Toader a Hondi, 
cu soaţa sa, Erina, ai dat 45 de zloți spre pomenlijre 
vetnica: Suşca lanoş, Marie, Toader, Coman, Nistor, 

Mărie, — şi aii datu Bizeu Irină 45 de zloți, Stefan, Toa- 

der, Marie, Titiiana, Vasalie, Bizo Ion, Vaselie, Ștefan, 

Aftina, lon, Lupu, Pelaghie, Onişor şi Măriuţa Costan; 
1819. 

17. În naos, de-asupra uşii: 
Din mila lui D[ujmn[ejze[ii] și din daru Dlujhului Sfăntu 

n'ati învrednicit D[ujmn[ejzeii da amu zugrăvit acasta 
sfjă]ntă. biserică spre lauda lui D[ujmnezei şi spre izbă- 

vire sufletelor creştiniloru şi ai satului tut[urloru, îm 
cheltuiala, lui Radu Gregorie, şi soaţa sa Mariuţa, şi 

Ştefan şi Zaharie şi Aoşanu Mihai şi soaţa. lui, Marica,— 

ca să le fie pomană în veci de veci, amin. Ani dela Fa- 

cerea, Lumi 1765, luna lui Octomvrie 29. 

18. Pe un pomelnic: 

Anii Dlojmnului 1762, şes[e] Mai. Pomelnicu a lui Bizăiă 
Ştefan, cu a gazdi dumisale. Pentru vii. Acest pomel- 
nicu este a lui Peter Ioan şi cu a pruncului săi, Peter 
Gheorghie, şi cu a soaţa-sa, Ana. Eu, Peter Ion şi frate- 

meii, Gheorghiie, şi soru-m&, Lupa, am cumpărattrii icoane 
la. zveri, la beserica-din-sus, 36; Triodu, 44; la beserica- 

din-jos iară un Tirot, 4% de zloți în arginţi. Iară, pintru 

zugrăvitu altariului au dat Petar Gheorghie și cu soaţa sa, 

Vlad Titiana, 25 de arginţi. Eară la beserica-din-sus 
purtarea, sfintei cuminecături: Peter Lupa aii dat 22 de 

arginţi; Patar Ion pintra troiţa 30 zloți de arginţi; cruta 

ce mare, 10 zloți, sfeşnicu 7 zloți şi 10 grăiţari. Podu
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altariului s'au lucrat din lemn cu ... zloți şi 10 grăițari 
argint. Faţa mesi pe masa moşiloru 2 zloți şi 10 dutce 
argint. Anu 1826. Plohodu Ioan, zugravu din Dragu- 
mirăşti. 

Pomenire pentru morți; Malanca, Ioan, Anişoară, Ma- 
ricuța, Lupă, Gheorghie, Grigore, Năstacă, Ignat, Nastacă, 
Vladu, Andrei, Marie, Sava, Erina, Iuga, loană, Şuşca, 
Acsenie, Vasile, Petar, Netita, Tomoiaga Marie, Petriu, 
Peter Ostaș şi cu soaţa sa, Lamu Părasca. 

19. Pe alt pomelnic din «1738, m[esi]ța Fevruaria 6 zile»: 
Pomeneşte, DoţaJmne, pe Boer Vasilie... Acest pomel- 

nicu a jupinului Boeri Vasilie făcutu ca s[ă] să omenească 
aceste fete creştinești care-se scrisă mai susu, de Dum- 
nezău ertate şi de preuţi pomenite într'aij nezvirşiţi. (După 
mai multe nume de botez:] Aceste odoară le aă:cum- 
păratu Boeru Vasile, cu nume: potiru, discosu, zavedu 
de argint suflat cu aur, antimisu. Pocroveţe de mătasă, 
falonu, stiharu, naracliţe, pocasu, patrahiru, tete de 
mătasă. Cărţi ai cumpărat: Mărgăritu, Trepunicu, Ohu- 
taiu, Strastnicu, Triodu, Ucitelna, o Psaltire. Boer Na- 
satuţe ai cumpărat Ivanghelie . . . Scris-am eă, popa 
Ilona Pleșu Bale din Săcel; 1759, Martie 9 zile. 

20. Pe un potir: 

Acest potir îl închină şi-l prinoseaşte Măria, Sa. lumi- 
natul Domn al Ţără[i]-Rum(ăjneşti de Io Ștefan Cant[a|- 
cuzli]no Voevod sfinte mănăstire dela Maramureş, u[n]d[e] 
să prăznuiaşte hramul Înnălțarea Domnului Hristos, 
spre pomenirea, numelui şi spăseniia sufletului Mării Sale. 
Vel[ea]t 1716. 

XXXVI. 

SALIŞTE. 

A. Biserica-din-jos saiă din Bileni. 

„ Apostol din Blaj, 1566, 
. Biblia lui Bob, Blaj, 1:95, 
„ Calavasieriă din Blaj, 1824. [
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4. Pe o Evanghelie din București, 1743: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfintu, cu 

mila lui D[ujmnezăi şi cu darul Duhului Sfintu, iată ei, 
Banco Mateii, cu soțiu-săti, Nastahie, aii cunpăratu sfinta 

Evanghelie drept 19 tiorinţi, pentru păcatele loru şi a fe- 
toriloru, și a moşilor, strămoşiloru; şi aii dat în besereca 

că veche, şi să hie în [biserică] ponă [a] hi cartea acasta 
dată acolo. Iară, de saru afla preut sati şi diiacon sai 
altul cineva să o fure, să hie afurisit, anatemă, trecleat 
şi procleat, amin; în a Domnului H|ristojs 1752 de ai. 

5. Euhologhion de Sibiiui, 1849. 

6. Liturghii din Blaj, 1775, 
7. Pe un Afinologhion din Blaj, 1781: 

În numele Tatălui şi al Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
Acasta carte o au luat satu Sălişte la sfinta besereca în 

dos, să să afle: cine să o fure, preut aii diacon, să fie 

a[najtimă, tirlecl[eajt, afurisit în veci, amin. 
8. Octoih din Blaj, 1710. 

9. Pentecostarion din București, 1743. 

10. Alt Pentecostarion, din Blaj, 1768. 

1î. Strastnic, fără titlu. 

12. Alt Strastnic, din Blaj, 1778. 
13. Triodion din Bucureşti, 1747. 

14. Pe o icoană: 

1776. Vlad, Toder, Otimie. 
15 Pe alta: 

Ac|aslta icoană ai cumpăratu Trufanu Lupuţ, şi Nas- 
tasie, şi Chiforu, Maricuţa, Marie, Girpina, Gheorghie, Hi- 

lipu, ca să le fie pomană în veci de veci, amin; 1766, 
luna Dechemvrie 4 de zile. 

16. Pe icoana Maicei Domnului: 

Acasta svintă ai cumpărat Trufanu loanu, usco 

i Nastafie, Marie, se fie pomană în veci de veci, amin. 
Anu dela H|ristojs 1763, lunie 20. 

17. Pe un pomelnic: 

Valetu din Tătărime 1717, dila începutu beserici 1736, 

1724. Pomelnicu ctitorilor bătrini, ani dila zugrăvitu bese- 
rici 1775 : Vasilie, Marie, Ştefanu, Grigorie, Vasile, Pelaghie, 

Tecla, Ghervasie, Ana, Timohie, Ti[iJjiana. Morți: Romanu,
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Nastesie, Udici Virvară, Gheorghie, Ştefanu, Ionașco 
Nicoră, Marie, Acsenie, Tecla, Marie, Eremie, Parasca, 
Istratie, Dumitru, Ana, Ilie, Vasilie, Anisie, Nacu, Gavril, 
Parasca, Nichita, Titiana, Ionașco, Ilie, Dumitru, Va- 
silie, Palaghie, Mihoc, Ilie, Ionașco, Tecla, Ștefan, Petre, 
Dumitru, Paul .. ., Nicoară, Marie, preotu Vasilie, Marie, 
Doca, Mironu, Nicoară, Vasilie, Părasca, Nichita, Motei, 
Nicolae, Grigor,  Vasila, Ile[ajna, Lupu, Grigorie, Ştefan. 
Acestora, Ştefan Radu zugravu. 

B. Biserica-din-sus sai a Nistoreştilor. 

1. Pe Apostolul din Buzăii, 1743: 

Să să, ştie ca acasta carte, anume Ap(ojstolu, l-ati cun- 
părat, Ilieş cu soţul dumisale, Porhira, şi feorul dumisale, 
Pricopu, şi aii dat pentru dinsa 8 florinţi, ca să, le hie 
pomană. Vlet 1748, şi tot s'aii dat la besereca Nistoreş- 
tiloru. 

2. Catuvasierii, din Buda, 1818. 

3. Evhologhion din Iași, 1754. 
4. Pe un Afinologhion, din Blaj, 1781: 

1782. Acasta sflăjntă carte o ai cumpărat robi lui 
Dlujmnezăi aceştija, luga Ion și Iuga Gavril, fetori lui 
luga Precupu, femeile loru, Marie, Parasca, Văsila, şi o 
ati dat în besereca ce noa în Seliște, unde este hramul 
Sfintului Nicolai, ca, să le hie pomană loru şi a totu rodu 
lor. lară cine sar ispiti să o fure sati să o striineze 
di[n)tru acasta sflăjntă hbeserecă, să, fie afurisitu şi ana- 
tima de 318 de sflijnţi părinţi din Nichiea; şi sati cum- 
păratu cu bani gata, 34 de florinţi vonaş. 

5, Octoih din Blaj, 1825. 
6. Octoih, mic din Sibiită, 1859. 
7. Pe un Pentecostarion din Rimnic, 1743: 

HBBOAEHHE OTUA H WBphiţibHo cTare Apa. Cumpărat-aii 

acasta, anume Pentecostarii, Nistoru Ilieşu și cu soţu- 

săii, cu Porhira, şi fecorul, şi aii dat pentru dinsa, 17 zloți, 
Şi o ai datu pomană la besereca ce noo în Selişte, să 
le fie pomană părinţiloru săi şi a tot rodulu dumilor sale. 
Valet 1753. 
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8. Pe scoarță: 

La, Toder a Cozmi 7 lumini, la Mihai a Netiti 1 păhar. 
9. Pe un Strasinic fără titlu: 

Acasta carte ai cumpărat Coşeţu Mihai și cu fecoru- 
săi lonaşu şi cu jupinesa sa “Marie şi cu pruncii lor 

..» pentru paşnica şi: lunga. viiaţa şi fericita, bucurie, 
întru mulţi şi iubiţi; întru bucurie-i aude cuvintul lui 
D[ujmn[e]zăiă întru carele l-a îndemnat la lucru bun. 

10. Pe un Zriodion din Bucureşti, 1747: 

. cumpărat-aii atasta carte, să să ştie, Nistoriti Ilieş 
și cu soţu-săii, cu Porhira, fetorul dumisale Pricopu, și 
ati datu pentru dinusa 20 de zloți, şi aii dat la besereca 
ce noa, în Seliște, ca să le hie pomană a tot rodul du- 
milor sale; 1753. 

11. Pe o icoană: 

Acasta 'sif[ă)ntă icoană ai cunpăratu Chiş Ionaş şi 
Elena, ca să le fie pomană în veci de veci, amin; 1772, 
luna Ianuarie 17 de zile. 

12. Pe alta: 

Acasta, sfțăjntă icoană aă cumpăratu Bondoru Vasocu 
şi Nastasie, Gheorghie, Ionaș, Annuţa, Toder, Marica, să 
fie pomana de veci, amin; 1765, luna lui April 15. 

13. Pe a treia; 

Acasta sflăjntă icoană ati cunpăratu Grad Lupu. 
14, Pe un potir: 

Grad Lupu; 1804. 
15, Pe o troiță: 

Acasta, sfintă troiță ai plătit Petîr Ion şi fecoru-săii 
Gheorghie şi noru-sa, Bizăi Marie; 1822. 

16. Pe alta: 

1719. Acasta cruce aii cunpărat Pop Petru. 
17. Pe a treia: | 

Acasta sițăjntă icoană ati cumpăratu Vladu Toderu şi 
soaţa lui, Atimie, ca să le fie pomană în veci, amin; 
1772, Avgust 8 zile.
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XXXVI. 

SĂPINŢA. 
1. Pe un Antologhion din Rimnic, 1747: 
L-am cumpărat ei, popa lon ot Drăgoeşti, aasta sflănjtă carte ce slă] chiamă Minei dela logofătul Ioniţa Olănescul în bani gata, zloți 27, nelegată, tratază; cind era leatu 1745. 
2. Pe altă pagină; 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a D[ujhului Silijnt, amin. Acasta sflăjntă carte, anume Antologhion, o aii cumpărat anume jupîniasa Catuna Marie, şi ati ajutat Nastea Lupului. Iară io 4 florinţi pintru sînătate și ertare de păcate a dumilor sale şi a tot rodul, şi pîntru iertarea] 

de păcate a, părinţiloru dumisale, a jupineasei Marie şi a soţului dumisale, anume Toader, şi a, fetori şi fete şi a totu rodul, şi o ati dat la sflă)nta besereca în Săpiînţa, unde este hramul Nașterea Preasffinjtei. Iară, de să va, întimpla să facă, mănăstire, să fie a mînăstirej pomană în veci. lară, de să va, afla cineva să o înstreineze, să fie blăstămatu de Dumnezăti şi de cele 3 şi 18 de oteţi sf[ijnţi, amin. 
3. Pe altă foaie: 
Iară, rumpindu-să, legătura, aceşti sflijnte cărţi, cu în- demnul D[ujhului Sflijnt sai milostivit nemnişi Stan Toa- der. Bojeneţi, din Săpînţa, şi au plătitu 7, adeca şapte zloți, pentru înoire sat pentru legătura ei, ca să-i fie pomană, din niam în niiam. Grigorie Mihali, parohuşul Săpinţi, în luna lui Mai 23 de zile, 1314. 

4. Pe un Apostol din Buzăi, 1743: 
În numele Tatălui şi a. Fiului şi a Duhului Sf[i)nt. Iată din ajutoriul lui D[ujmnezăii şi a sfținjtei . . . Stan Ma- tei aii cunpăratu acasta, sflăjntă carte, anume Apostol, Şi o aii dat la hramul Naşterei Preciste, pîntrn paca- te[le] lor, în sat Săpînţa. Iară, de so timplă, să facă, mi- năstire la, Săpinţa, să fie acolea pomană pintru păcatele - 

sale și a părinţilor săi, şi a fezorților], anume. .. şi Gri- 
gorie şi soața sa, liana, şi a tot rodul dumisale. Cine 

618. 
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Saru afla să-i înstreineze atasta sfță)ntă carte de unde 

o dai, să fie blăstămat, anatema, şi să n'aibă parte cu 

H(risto]s, acum şi pururea şi în veci vecilor, amin. 
5. Biblia lui Bob. 
6. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, 1745: 

Acasta carte sfță]ntă o am cumpăratu ei, Catuna, Marie, 

pîntru păcatele mele, şi a soţului meii, Toader, și a ileane, 

şi ai Hafie, şi ai Mărie, şi Anuţe, şi Acsenie, şi Andraş, 

şi lonaş, Vasile, şi Mateiu, şi o amu dat lui popa Ileaş, 

şi mă smiresc Sfinţii, Sale să nu mă uite la ruga care 

să va, face din atasta sfăjntă carte, ce să fie de pomană 

Iară, după mortea lui popa Ileaş, de nu să va afla cine- 

va învăţător, din Sfli)nţia Sa, care să fie harnic cătră 

atastas fță]ntă carte, să pue în besereca, şi să fie pomana. 

dumisale şi a toată rudenia dumisale, amin. 

7. Cazanie a lui Varlam; pe scoarță: 

Biseritasca, preinsemnarea hainelor, cărţilor, felio[an]e- 

lor(?), ştergătorilor şi altor folositoare. 

A. Am aflat 3 rînduri, nu deplin întru tote, ce fără 

stihariuri, haine besericeşti slabe, şi numai 1 stihar; 

ce, prin sîrguiala mă, am luat, în curgerea celor 3ani, 

alte doo rindură de haine, cite optzăci de vonaş unul, de 

sărbători, iară un rind pe sama. morţilor, pocroveţe ŞI 

rocaviţe de iznoă, stihariură 2 noao am făcut. Țintiri- 

mul l-am adaos. Temeteu |=cimitirul] în părţi l-am scos. 

Clejiile li i-am adaos şi înocit; zică Unguri Boer(?). 

B. Cărţi să află un rînd ruseşti, şi încă 2 Psaltiri ru- 

sești, 2 Liturghii, iară romineşti toate, Ciaslov bogat. 

Încă, Liturghie “am dat eă, loan Coman, paroh. 

G. Vasale cele sflinţite li-am înoit, precum : potirul tot 

a miei bani în..., iară linguriţa c& cu cruce şi noao î 

de amu 1805, cumpărată de parohuş lon Coman. 

D. Făţoe de tirg, 5, de sat, 6 şi 1-a lină. 

E. Ştergători de tirg 5, şi doao, 2, de mătasă. Șiergă- 

toră de sat, 17; sai mai adaos 2. 
S. Sfeznice îs trii mai noao, și 3 vechi. 

__Şi cine li a fura, supt anatema să-i fie încă şi semiînţie. 

Însămnatu-le-am aceste spre pomenire şi folosinţă în anul 
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1807, 17 Dechemv(rie] ei, loan Coman, parohuşu din 
Săpiînţa. 

8. Apoi: 
Însemnarea ţintirimurilor la sflănjta besereca în Să- 

pînţa, începînd spre amiazeţi, după cursa sorelui, dela 
portiţă, în rînduri. Suma: 54 de părţi. [Numirile lor). 
Iară la temeteii 160 de ţintirei, pă totă casă creştinească 
cite unu ţintirim, afară de văduve, ce n'aii aşezat şi oa- 
mini afară de lege. Scris-am ei, parohuş loan Coman 
8. r., Szaploncensis, cu boerii satului Sepinţii; 1805, 1 
April 1806; 12-a Aprilis. 

9. Pe altă foaie: 
Însămnarea, țintirimurilor la sf[ăjnta besfejr[ijca în 

Săpiînţa, incepind spre amiazăţi, după cursa sorelui, dela 
portițţă, în rînd. 

Țintir|imul), 14805, i Aprilie. 
1. Stan Gheorghie lui Ion, cu fetor Ionaș, şi Stan Gheor- 

ghie lui Văsiie. 
2. Stan Pătraş, cu frate-săi, Stan Dumitru lui Găvrilă, 
3. Stan Toder și Pătraş lui Grigorie lui Iacov. 
4. Stan Ion, nemiş-birăi, şi Stan Ion lui Grigorie Căline. 
5. Stan Simion, cu feoruș, lon, şi Stan Mihai lui Găvrilă. 
6. Stan Petre, Văsiii, Toder, Simion lui Grigorie. 
7. Stan Toder şi Stan Ion, a lui Stan Stefan Ionci 

feciori. 

8. Stan Ion şi Stan Eremic, lui Grigorie fe&ori, şi Nistor. 
9. Stan Filipu, cu Stan Toder Și Flore lui Grigorie. 
10. Pop Ion Toder, Pătraş, Gheorghie a lui Pop Văsii. 
11. Stan Mihai a lui Ion Unglenci, cu Codre Dumitru. 
12. Branco Ion, Mihai, Vasiiă şi Grigor, Gheorghie. 
13. Pop Ion lui Văsiii Porfire, cu lonaşu Porfire şi 

Grigor, Toderu. 
14. Bococi Toder și Verneda Ştetan, cu Gheorghie, frate. 
15. Boje Toder, Mindros Grigorie, Gheorghie şi Apşan 

Văsie. 
16. Turda Ion lui Simion, cu Turda Gheorghie lui Ion. 
17. Turda Mihai lui Văsiiă, cu Turda Simion lui Toder. 

624. 
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Turda Toder lui Mihai cu Turda Grigorie lui Sliva. 
Onişe Toder, Petra şi Onișe Griga. 
Pop Ion, Ştefan, Grigorie lui Gheorghie fe&or. 
Tite Ion cu Moldovan Vasalie a morariullui|. 
Berţe Mihai cu Tite Ion a Jurjoii şi Echemeţ. 

D. Rednic Işvan cu a lui Şaponţai lanoş. 

Stan lonaş lui Gheorghie şi Conca Gheorghie. 
Pop Toder a popi, cu fetorii, Pop Ion, Dumlit)r|u). 
Pop lon a Pătrăşcoe, cu Pop lon Toder. 
Pop Dumitru, cu frate-s[ăii), părinţi Pop Grigor. 
Pop lonaş, cu Pop Ion a lui Grigorie a popi. 

Pop 'Toder şi Pop Dumitru lui loan. 

Pop Nicoară lui Gheorghie, cu Pop Toder, Ion, fii. 

Stan Gheorghie, şi Stan Toder lui Ionaş. 

Stan Ion lui Dumitru, cu Stan Ion lui Mihai. 

Stan Toder a Brez[ului], cu Stan Nicoră lui lonaș. 
Stan Văsiiu a rolariului, cu fraţii săi. 

Stan Gheorghie, Stan Văsiiă lui Dumitru. 
Pop Alexa, Ion lui Gheorghie lui Iacov, Boje Văsiiu. 

Hondiş Pătraş, Ion, Berce Ion a Ziganului. 

Boje Grigorie, Branco Alexa, Branco Petre. 
Pop Grigorie, Ion lui Chirilă şi Pop Pătraş. 
Steţca Pătraș, on, Grigorie lui Dumitru. 
Stan Văsiii, Ion, Toder lui Pătraş Greti şi Batin Ion. 
Roman Grigorie, Roman Dumitru. 
Finta Ştefan, cu Pop Grigorie lui Ion. 
Turda Văsiii, Jon, Alexa, fii a lui Toder. v 

Stan Toder a lui Văsiiă, cu Gheorghie, fegoru-său. 
Stan Griga, Stan Iacov şi lon a lui Madiarco. 
Stetca, Toder şi Grigorie Griguţii, unu, 1. | 
Stan Ion, Toder, Grigorie Huchii Turdii. 
Jurca Ion, Dumitru cu Apşan Mihai, Andruţ, Toder. 

Stetca Dumitru a Tătucu, cu trii fraţi. 
Stetca, Toder, şi iară Toder a Șecheri cu Taşcăiu. 

Pătraş și cu Văsiiu Qanii, unu. 
Bococi Grigorie, cu Ştefan, şi Bococi Nicoră. 
Mănăilă Văsiiă, lon şi Moşea Ion. 
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Suma: 54 de părți. 
Insemnare. Iară, temeteu fiind 160 de țintiri[muri), pe 

tătă casa creştiniască cite un țintirim, afară de văduve, ce nai așezămilnt], şi oamini afară de lege. Scris-am ei, parohuş loan Coman, gr. c., Szaploncensis, cu boerii sa- tului Sepinţii; 1805, 4 April; 1806, 12-a Apriliş, 
10. Cutavasieriă, fără, titlu. 
11. Alt Catavasierii, fără, titlu. 
12. Evanghelie din Blaj, 1847. 
13. Cartea, Evangheliilor, Sibiiă, 1859, cu litere cirilice. 
14. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1693: | 
Acasta, sfțănjtă şi domnezeiască Eva[n|ghelie o am vin- dut eii, popa Iane, St[in)ţii Sale] popii Savvi ot S[felti Pavel, ot Eud, [Marajmoreş, bani gala... patru... .; 7225, 1720, mesoţia) Fevruarie 24. 
15. Pe un Ziturghierii din Bucureşti, 1746: , 
Acasta, sfintă, şi domnezeiasca carte ce să chiamă Li- 

turghier, o a cumpărat jupineasa Marie Catuna pentru 
sufletul d[ujmnei şi a tot neamul lor, ca să le fie veci- 
nică pomenire în veci, amin. Veleat 1746, Noem[vrie] 24. 

16. Liturghii din Iaşi, 1715, 
17. Xoul Testament din Bălgrad, 1648. 
18. Octoih din Blaj, 1792. 
19. Alt Octoih, fără titlu. 
20. A treilea, Octoih, slavon, manuscript. 
21. Pe un Penticostarion din Bucureşti, 1743: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sflăjnt. Iată 

din ajutoriul lui D[ujmnezăii şi a Silijntei Preciste şi a, 
tuturor sflinjțiloru, Stan Mihai şi cu jupiniasă Catuna 
Marie aii cumpărat atasta, carte, anume Treod ..., 
şi o au dat la hramul Naşterei din Săpinţa. Iară, de s[ă] 
va timpla se facă mănăstirea, să fie acolea pomană 

626. 

627. 

628. 

pintru păcatele dumilorsale şi a părinţiloru dumilor- | 
sale și a tot roda. Iară cine să va aa să o înstreineze 
acasta sfintă carte de unde o dat dumilorsale, să, fie 
blăstămat de D[ujmnezăti, anatema, și să n'aibă parte, 
acum și pururea, şi în vecii vecilor, amin. 

22. Pe allă pagină: 
În anul 1782, luna lui Ianuarie 20 de zile, foarte mare 

629.



630. 
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lipsă avind cărţile sflinJtei besereci pintru lipsa legăturii, 
Sau legatu cu ajutoriul lui Diumnejzăi, şi sau plătitu 
legătura, acestor 3 sflinlte cărţi, adecă Trifoliul cel ro- 
minescu, Triodul, Triod . . .., prin milostenie acestor 

cinstiţi, dini nemiş şi boeri, a cărora nume şi poreclă 
pe rind să va ceti, şi numele lor purure întru ctitori 

sfintei beserici în toate sfintele liturgii să vor pomeni, 
şi pomana lor în [veci] va fi, şi alnumej: dțojmnul 
Soplonţai losipu ati dat 20 de greiţari, Pop Grigorie 16, 
Turd Sămion 16 cr[uceri], Boza Matei 10 cr[uceri], Stan 
Găvrilă 16 cer[uceri], Pop Toder 16 cr[uceri), Pop Braico 
Vasiii 16 cr[uceri], Ardelean Grigorie 3 mărieşi, Mateşos 

16 cer[uceri], Finta Ștefan 6 cr|uceri], Moldovan Petre mo- 
rariu 6 cr[uceri], Antoniasa 10 cr[uceri], loan Boucoveschi 
16 crțuceri], Moizai Gheorghie 11 crluceri!), Mihai Por- 
firii 6 cr(uceri], Pop Ion a lui Ivan 6 cr|uceri]. Steţca 
Anuţa 6 er[uceri], Puşcaş Iacob 3 cr[uceri], Bufte Ivon 
3 er[uceri], Moldovan Ivon 3 crluceri], Zigan Grigorie 
6 crțuceri], Toader misaru, şi adeca Stan Toader, 3 cr(u- 
ceri], Grigor Mihai 3 cr[uceri], Stan Mihaiu, Stan Gheor- 
ghie 3 cer[uceri), Pop Pătraş 3 crjuceri], Pop Nicoara 6 
cr[uceri), Pop Toader 5 bani, Steţca, Pătraş 4 ceruceri), 
Stan Ghiorghie 3 cr|uceri|, Pop Vasiiii 24 de crluceri], 
Stan Mihai 6 cr(uceii), Stan Pătraş a Grilgojrii 7 cr[u- 
ceri, lon ai Nicară Steţca 7 crl|uceri], Steţca, Ivan 20 
cr[uceri], Puicacu Olexa 7 cr[uceri], Bozgoii Pinte 3 cr[u- 
ceri, Bozgo Dimitrie 3 cr[uceri); şi aceste sai plătit prin 
mine, .. . preot leremie Tătaru de Bixad, fiind paro- 

[hujșu în Săpinţa. 

23. Psaltire slavonă, fără titlu. 
24. Pe altă Psaltire slavonă, tipărită, fără titlu: 

„ din Hoteni, fiindu poruca lui Dumnezăi, sau prăs- 
tavit în luna lui Feurariu 14 zile; înţelegindu dela pă- 
rintele Petric popa Todoru din Brebu, de preună cu 
Galbîn popa Todor, rinduit findu de slujba beserecei în 
Hoteni, în stăpinire lui Emanoilu, episcopului nostru dela 
Mo[njcaci, și dela vicarăşul nostru, i Danil Havrilovici, 

4 
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că-i suşigă de-a carte ca atasta Psaltire, incă o dai ei, 
Mărica, lui Cirude Dumitru fată, rămasă de soțulu mei 
cu doi fii ai mei, Vasilie şi i Mihai, şi o dati în bese- 

i; 
. rica Hotenilor, pîntru pacatele mele și a soţului mei .. 

anatema să fie şi afurisit de D[ujmnezăi . . . „9 mă- 
rieşi; iară cine o va socoti şi ceti, şi el spăsit în va€, și 
ce cerască, amin. 

25. Pe un Strastnie, fără titlu: 
În numele Tatălui şi a Filiullui şi alu Duhului Sfint. 

Acasta sfțăjntă carte, anume Strast[nlic a lu Domnu, o 
ai cumpăratu anume jupinasa Catuna Marie, şi o ati 
dat la hramulu Prejcijstei de Dumnnezăiă Născătore in 
Săpinsa; eara, de să, va întilm)pla să să facă minăstire, 
să fie a minăstirei pomană inu veci, de sinătate Şi Cru- 
țare de păcate a dumisale şi a părinuţiloru dumisale şi 
a soțului dumisale, și anume Todoru, şi a fiilor dumisale, 
fecori şi fete, şi a, totu rodulu dumisale, și nime să nu o 
streineze, că va da samă înainte infricoşatului judeţu, amin. 

26. 7riodion din Bucureşti, 1747. 
27. Antimis rusesc, din 1700. 
28. În dulapul altarului vechii, în cor: 
Acesta amu cumpăratu eă, preot Coman loan din Moi- 

săi, parohuş noi în Săpința; anu Domnului 1805, 1 
Ianuarie, întru vecinica pomenire să fie atasta slujire 
sfintă, amin. 

29. Pe clopote, data de 1904. 
30. Pe clopotele cele vechi: 
Preacuratei Mariei Maici, anul 1845, sai turnat, Să- 

pănţa, întru cinşte. 
31. Pe altul: 

Întru slava Sfintei Troice, în anul 1829, în Săpănța, cu 
chieltuiala sfintei besereci sa turnat. 

XĂAXVIII. 

SARASĂG. 

| 1. Catavasierii, fără titlu. 
2. Evanghelie din Blaj, 1765. 
3. Evhologhiu, fără titlu. 

631. 

632. 

633. 
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. Liturghii, fără titlu, 

. Minologhion din Blaj, 1781. 

Octoih din Blaj, 1760. 
. Penticostarion de Blaj, 1808. 

. Slrastnic din Blaj, 1173. 
. Pe un Zriodion din Blaj, 1771 : 

Acasta, carte, anume Triodu, s'aii cumpăratu pe banii 
s[fijntei biserici în sat în Sarasăi, în anul Domnului, 1784, 
Martie 10 zile, pentru 13 florinţi şi 2 mărieşi, și cari 
preuți şi învălțăjtori să voru intimpla la atasta bese- 
recă, în Sarasău, să să roage pină sfirşitu ei. Iară, de să 

va întimpla cineva să o fure sau să o vindă dela, aasta, 
sfintă besereca, să fie procleiţit de toate sflinjtele so- 
boară. Scris-am ei, preutu Ananiea, parohuşu din Sa- 
rasău. 

O
 
P
A
I
D
I
N
R
 

XXXIX. 

SAT-ŞUGĂTAG. 

1. Antologhion din Bucureşti, 1777. 

2. Pe un Apostol din laşi, 1756: 

Acasta sfintă carte, anume Apostol, Blede Dumitru, cu 

soaţa sa, lonă, şi cu fegori lui: Ioonu, Pătro, Grigor, 

Ivană, Gheorghie, Vasalie, şi fete: Călină, Porfira, Ma- 

riea, Solomea, nepoți: Vasalia, Todor, şi gineri: Grigor, 
Găvrilă, Nastafia, soru-sa ; morţii : Timofiii, Todoră, Mar- 
chișu, Nastafia, Paşco, Mariuţa, şi a tuturor morţilor, să 

le fie pomană ponă la a şeptele neam; cartea acasta ati 
cumpărat dipe) dzece florinţi şi ai dat pomană în siță)nta 
besereca în Sugătacu, la hramul pre-cuviosei Maica noastră 
Paraschevia, amin. 

3. Pe-un Octoih din: Rimnic, 1750: 

Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi ajuto- 

riul Sfțăntului Duh, sati cumpărat a acasta sfintă carte, 
anume Oftaiu ruminesc, de dumăsa. Tincu Timotei dinu 

Şugătag, şi o au dal la sifțăjnta besereca, a preapodomni 
Parascavia în Sugătag, să-i fie pomană şi dumisale şi 
soțului dumisale, anume lonă, şi a fiilor dumisale, a pă- 
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vinților dumisale, Tinco Hilipu, şi a maica, Năstafa, şi a. fratelui dumisale Tinco Simionu și moşu-săi Tinco Ignatu, Și unchilor dumisaie, Tinco Griga şi Tinco Luca, și a totu rodulu dumisale pină la, șepte semenţenie, ca, să le fie pomană tuturoru a ciţi aştaptă dania şi milostenie din mina dumisale, intru numele Tatălui şi a Fiului şi Du- hului Sfint, amin. Iară care preutu să va întîmpla a sluji întru aasta, sfănță, carte, să-i pomenească. pintru eriare păcatelor sale. Iară cine a fi mărădicu din nea- mul acesta, să aibă a o întări cu legătură şi cu cea tribui, şi cine a fi slujitori, să o socotescă, foarte bine, să nu o pice din lumină, să nu o arză cumva, și de alte primejde se o ferească. Iară nime să nu aibă a o lua din s[fănjta, besereca din satu din Șugătag, nici tritori, nici slujitori, nici preutu, nici nime să nu o despartă din heserecă. Iară care saru tilm)pla omu indemnat de diavolulu, să vrea a o despărţi de sflănjta heserecă, acela, omu să fie afurisitu şi procleţetu de 318 părinţi sfinţi, şi să fie treclet, procleat, anatema ca, Arie și ca luda vîn- zătorul. Scris-am eă, unu păcătosu Iosipu Iacobu, diaculu din Sirhi. Anul Domnului 1761, preţulu 20 vonași. 
4. Penticosturion din Bucureşti, 1743. 
5. Pe un Strastnic din Blaj, 1173: 

Acasta oamu, de cine s'ati cumpăratu carte, ati îngă- duit din plată, cit ai fost tocmaala, să fie lui pomană: Dobrodu Găvrilă şi pintru soţia lui, Anuță. 
6. Pe un Zrebric, fără titlu: 
Dai acastă carte, anume Trepnic, il dau pomană, şi cine ar [inJderzni cumva să-l mute, se fie afurisit de cei 12 apostoli; cu voința a trustei fecori, anume Birsan 

Cozma, și Birsana, Vasalie, şi Birsana lonă, ; şi Nici întru 
chipu să nu îndiznască a-lu muta intre (?), la preutul Paşcu Vasilie popa, să fie afurisit de 318 de sfinți părinţi. 

1. Pe părete, în biserica femeilor, de-a dreapta e săpat: 
De popa Ivanu; 1753, miseţ[a! Aprili 25. 
8. Pe ușorul ușii din a dreapia : 
E, Falunevi€ Vasilie Zugravu, în anul 1812, Iulie 29. 

12965. Vol. XVII. 
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9. Pe clopotul cel mic: 

Speravi in te, Domine. 
10, Pe cel mai mare: 

E Aare wr pomaceraa Ya 1699, wr IliSrnran. 

XL. 

SŞEIEU. 

1. Pe un Anlologhion din Iaşi, 1760: 

Cu ajutoriul lui D[ujmnezăă azasta sflănltă carte, ce să 

zice: Floare Cuvintelor, s'ati dat [în] varmeghe Maramu- 

răşului, în eraşul-de-sus, în sat Şeeii, unde este hramui 

Naşterei Precuratei Născătorei de D[ujmnezăi şi purure 

Fetoarei Marii, şi nime din besereca să nu îndirznască 

a o muta, nice a o purta pe la casă, fără numai în be- 

sereca să să isprăvască dinu dinsa. 
2. Pe un Ceasoslov din Blaj, 1778: 

Din începerea (Tatălui), dinu indemnarea Fiului şi din 

săvirşire D[uJhului Svintu, eă, Nanu Gheorghe, fetorul lui 

Nan Olexa, iată ei, Nanu Gheorghe,amu cumpăratu acasta 

sflănjtă carte, anume Ciaslovu, şi o amu dat in besereca 

Șieului, unde iaste hramulu pr&-sf[i)ntei Naşterii Născătoa- 

rei de D[ujmnezăii, şi cine sar îndrizni să o vînză sai să 

o fure dinu besereca, să fie afurisitu şi procleţitu de 31% 

de sfinţi părinţi, care aii fost la soborul dintie, la Nichic, 

pîntru sănătate dumisale și pintru ertare păcateloru du- 

misale, pentru răpăusatului robulu lui D[ujmnezăă Alexa 

şi raba lui D[ujmnezăii Marie, pentru sufletul părinţilor 

miei şi a fraţiloru miei, Nistoru şi Năstacă, și moşi mei 

pînă la 7 săminţă. Iată ei, Nanu Gheorghe, am cumpă- 

ratu acasta carte [în luna] lui Avgust in 7 zile, şi am 

dat deptu dinsa 10 mărieşi, şi amu datu într'u'[n] prapor 

5, iară 4 florinți, şi amu dat . . ., şi fiind în sat în Şiei 

preutu Manu Ion, fezorul lui popa Ghiorghie. Ani Dlojm- 

nului 1782, şi, de s'a strica, să fie dator din mărădicul 

lui să o lege. 
3. Catavasieriă din Blaj, 1193. 

4. Pe alt Catavasieriă, fără titlu: 

Din 'voea Tatălui şi din începere Fiului şi din săvir- 
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şire D[uJhului Sfint, acasta carte anume Catavasiariiă, 
au cumpăratu jupinul Man Vasalie Și cu soaţa sa, Hahie, 
şi am dat în besereca, Șeeului, unde este hramul Naşteri 
Născătoarei de D[ujmnezăti, ca să-i fie pomană şi părin- 
ților, pînă a 7 săminţie, în anu Dlojmnului 1763, m(ejsfilța, 
Saptemvrie 16 zile. 

5. Liturghii âin Sibiiă, 1798. 
6. Jfolilvenic din lași, 1749. 
7. Pe un Ocloih din Blaj, 1760: 
Din voe Tatălui şi din începere şi din soverșire S|făn]- 

tului D[ujhu, fiindu cineva mai înainte scris, ai cum- 
părat acasta sfțănjtă carte, anume Ohtoi, Dunca popa 
Nichita, și Hode Alecsa, şi o ai dat in besereca Şeeului, 
unde este hramul prâ-sfintei Născătoarei de D[ujmnezăi 
şi de purure Fetoara Marie, care saă dat înpreună şi 
alta carte .. ., pentru spasania sufletului lor, pină a 7 
săminţă ; şi sati cumpărat împreună (rupt); 1061 .... 
Iară cine saru .....a o fura, să fie ... de 318 de pă- 
rinţi sfinţi cari ai fost în saborul dela Nichea, ca ana- 
tema să fie procleţi şi de noi păcătoși. 

8. Pe un Penticostariă din Bucureşti, 1743: , 
Din voe Tatălui şi din începere Fiului savarşire(?) 

Slfănltului Duhu, ai cumpărat acasta carte, anume Pen- 
ticostarii, Dunca Lupul cu jupiniasa, sa, Titiana, şi o au 
dat la besereca Şeeului, unde este hramul Naşterei pre&- 
s|fjinte Născătorei de D[ujmn(eJzăi, să fie pomană pintru 

„ Dunca Lupul, Tuoder şi Titiana, Ion, Marie, Sofie, Toa- 
der, Marie, Hahica, Vasilie, Nastahie, Ion, a jupinese, 
Ștefan, Haritiea, Hahie, Vasile, Iacob, Ilie, Ion, Ion, Du- 
mitru, să fie pomană pînă a 7 sămilniță, şi nime din 
sămi[n]ța noastră să nu fie volnic dintr'atasta beserica, 
că cine are îndrizni să o &, acela să fie afurisit, ana- 
tima; Sai dat 10 florinţi, şi, cind a trebui tocmită, să fie 
datorii cine hi a mai aproalpe] mărădic să o tocmască. 
Anul 1746, mis[eţa] Săpltemvrie] 44. 

9. Pe o Psaltire fără titlu: 
(rupt) şi cu soaţa dumisale, Melentie, şi cu fezorulu 

dumisale, Vasilie, iată am cumpăratu atasta sfintă carte, 
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anume Psaltire, și am dat dept dinsa 10 mărieşi, şi o 

am dat în besereca Şeeu, unde este hramulu prea.-sfli]n- 

tei Naşteri Născătoari de D[ujmnezăii, şi cine sar în- 
dirzni să o vinză ati să o fure din besereca, să fie afu- 

risit şi procleţi ca Arie, de 318 de părinţi sfinţi carei ai 

fost la saborul dintie, la Nichie; pentru sănătate dumi- 
lorsale şi pentru sufietulu părinţilor şi a moşilor dumi- 
lorsale, pină a şepte săminţe; şi o am cumpăratu în luna 

lui Ghenuarie în doa, 28 de zile, şi ati fost in Şeeu diacon 

Man lon, fecorul lui popa Gheorghie. Scris-am ei, Dunca 
Ghiorghie; anu Domnului 1776: de saru [in]tilm)pla, să 
să deslege, să fie dator cine ar fi dinu mărădiculu lui. 

1U. Sirastnic din Blaj, 1811. 
11. 7riodion de Iaşi, 1746. 

XLI. 

SIGHETUL MARAMURĂŞULUI. 

„ Acatist din Buda, 1845. 

. Apostol de Blaj, 1814. 
. Evanghelie dih Blaj, 1817. 
„ Liturghii de Blaj, 1807. 
. Ziturghieviă din Sibiiu, 1814. 

„Pe un Mineiă din Blaj, 1838 (litere cirilice): 

Sa donatu basericei romane d. Sziget de cătră Escel- 
lenţia Sa aeppul Vancia. 

7. Octoih din Blaj, 1825. 
8. Polunoștinţă fără, titlu, a catedralei. 

9. Strastnic din Blaj, 1817. 
10. Zriodion de Blaj, 1813. 

1]. Pe clopot, data de 1891. 
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XLII. 

SÎRBI. 

A. Biserica din Josani. 

1. Antologhion din Rimnic, 1737, cu inscripție ungurească. 

2. Pe un Apostol, fără, titlu: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint. Acasta. 
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carte o ai cumpărat în anul 1757 anume Dunca Șimon Și cu soţie sa, Rădnicu Mărie, pîntru ertarea păcatelor lor şi a celoru răpousaţi, tata lui Dunca Șimon, Văsiii, şi a moșu-săii, Ionuţu, şi a strămoșu, lonce, Şi a nene lui, Ionci Simion, şi săminții dumisale Anuţe, şi pintru toți ciţi sîntu a dumilorsale morţi, să le fie pomană în veci, aminu; şi o ai datu acasta sfăntă carte, anume Apostolu, în besereca prepodomnii Parascavie în Sirbi, în Josani; de odată sa datu acestu sfintu Apostol cu Eva[nghellie întru sfinta hesereca. lară cine va despărți vr'una din beserică, să, fie afurisit de 318 de părinți sfinți din Ne- chie și de sfănta beserică. 
3. Pe Liturghii dela București, 1746: 
Acasta sfinta carte ce să chiamă sfinta și dumneză- easca Luturghie, o ai cumpărat dumneaei jupineasa Marta dela mănăstirea Bărsana, și o ai dăruit sfintei bisearici dela, Sîrbi, însă la bisearica cea din jos; să să ştie şi acasta că, pînă va fi părintele Pohomie dela ba- sariaca, să stea locului, iar după a Sfinț[ilei Sale voe, cînd va socoti, atuncea să o dea la acel loc unde sati închi- nat mai susu, ca să fie la acel loc vecnic[ă] pomenire a tot neamul acelu mai susu zise jupînese: Domnul să earte cu tot neamul dumneaci; Şi Saii scris cînd iera dela Zi- direa Lumi 7:54, iear dela H[ristojs 1745. 

4. Pe o icoană: 
1174, luna Mai zile 1. 
5. Pe alta: 

Pop Erina, Pop Miron. 
6. Pe a treia: 

Acasta sfinte icoane le ai cumpărat Popu Erină şi 
Popu Miron, să fie pomană în veci de veci, amin; luna 
Octovrie 4. 

B. Biserica din Susani. 
1. Pe un Antologhion. fără titlu : . 
Cu vrerea Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint, iată acasta sfăntă carte, Mineiă, sai cumpărat cu 29 de flo- 

rinţi; dintru acesta bani ată ajutat neşte oameni buni 
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din Budeşti cu 8 florinţi, ca să le fie pomană dumilor- 

sale şi a totu neamul lor. 
2. Pe o Evanghelie, fără titlu: 

Acasta sfăntă Ev[anghelie iaste a besericei din Sirbi, 

dela bpesereca, din sus, şi o am legat ei, Ioniţa Voiţa, 

Mol[doveanul), Sucevanul, şa plătit dumnalui Damian 

Ignat, cu soaţa sa, Axenie, ca să le fie pomană în veci; 

îndemnatu-s'aii cu voea lui D[ujmnezăii şi cu indemnarea 

Duhului Sfint în anul Domnului 1767, Mai 26. 

3. Pe alta Evanghelie slavonă, manuscrisă : 

Cu vrerea. 'Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu să- 

vrăşirea, Duhului S(fănjtu, eii, Forlea, lonuţu din Sirbi, și 

cu jupîneasa-me, Axenie, şi fecoorul mei, Timofie, şi cu 

fica mea, Palaghie. Deci am cumpărat carta Sv[ă]nta 

Ev[anleh[ellie pre direpţi banii miei, în 4 florinţi, şi o 

dăm în sv(ă)nta, beserică. in Sîrbi, unde este hramul Svin- 

tei Paraschevei, să ne fie pomană în totu rodul păna di 

șaptea seminţie. Iară cine o va fura sai o va despărţi 

dela s[flintul preastol, acel om să fie procleat, ce o va 

fura, şi tracleat de 318 părinţi siflinţi, amin. 
4. Pe un Liturghicon din Sibiiă, 1835: 

Cartea. atasta, ce grecește Liturghie se numeşte, o aii 

cumpărat cu florinţi cu doixprezecen argiţi curator[ul), 

Demian Ștefan, cu Borodi Mirtian şi cu Borodi Andrei, 

biserici Sfintei Paraschevi sfinţite, buni făcător fiind «i; 

care în Sirbi, în Susani, stă de tri sute de ani, în anul 

care ati fost opt sute dela H[ristojs preste miea, patru 

zeci şi doi neinturnaţi; Laurentie poporind, Mihali, preot 

de răna; faca jertva vrednicie Domnul, în ceea, vecie 

şintratasta . . ., după dreapta lor servire, şi cine ar 

cugeta s[fjinta cartea atasta oricum a o nstreina, lim- 

pede cum ar fura pre sancta, bisereca. 
5. Pe Liturghii de Bucureşti, 1741 : 

Ei, popa lacobu, am dat într'atasta sfintă carte, anume 

Leturghie, 8 mărieşi şi 1 pătac, ai mie bani, şi Josipu 

lacobu 3 marieşi şi Borodeiii şi Mofie 3 mărieşi şi Forle 

Iganat i mărieş şi Onacu Ştefan 1 mărieş și Borodeiu 

Mihaii t mărieș, Gheorghie Juleștenul 3 mărieşși şi eu, 
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popa lacobu, slujit sărăcuste lui Gorghie pi[njtru acei 
3 mărieşi, şi Băliniu Anuță 1 mărieş. Anul Domnului 
1142, luna lui Gerar. Eă, popa, am scris aceste. 

6. Pe un Octoih, fără titlu: 
În numele Tatălui Şi a Fiului şi a Duhului Sfint. Aces|t| 

sfilnjt Oftaiă l-ai cumpărat şerbul lui Dumnezăă Demian 
Ignat din Siîrbi, în eraşul Cosoului, și ati inchinat sfintei 
besereci cei din sus, unde este hramul Sfintei Paraschivij, 
pintru ertare păcatelor sale şi a soţului săi şi tnturor 
săminţiilor lor, şi mărturiei înainte a cinţi preuţi, fiind 
adunaţi la un stfănjtu maslu în sat, in Călinești, in casa 
a lui Oprişu popa Filip, Şi să ruga să pue blăstăm pre 
cine o va zminti din sflănlta beserica, nici din săminţa 
lor să n'aibă voe a o lua să zică, che-i a lor, se n'aibă 
trabă, fără preuţi cari or sluji în sflănlta beserică. Iară 
cine va, zice che volnic el a o lua, să, fie blăstămat şi 
afurisit de trei sute şi 18 de Slfinţi părinţi, ce sat 
adunat la Nichei pîntru Arie; acela, blăstămu tat pus 
pre Arie, acela să fie şi pre aceia ce o va despărţi de 
sflăjnta, beserica, che sfintei besereci elu inchinat. 
Scris-am eii, Opriş popa Filipu, fiind şi alți preuţi, popa 
Petric din Brebul, doi preuţi din Văleni, popa Ananie, 
popa Simion, popa, Alecsa, din Călinești; miseţi Fevrua- 
rie den ă. 

7. Pe un Pentecostarion din Rimnic, 1743: 

În numele Tatălui şi a Fiului și a Sfintului Dub, amin. 
lată acas|ta| sfăntă] carte, anume Penticostarion, sai 
Triod, l-am cumpărat eă, popa Grigorie, dela mănăstire 
Bă(rjsane, şi o am iară vîndut în Sirbi, în eraşul Co- 
soului, dreptu bani—, uni femei creștine, anume Forle 
Mărica, şi ati datu-o la beserica cea din sus drept ertare 
păcatelor sale şi a tot niamu săii. Iară cine o va. des- 
părți de sflănjta beserică, nici seminţa €i, nici alţi cineva, 
să fie şi el de[sipărţit de Împărăţie Ceriului ca şi Arie, 
şi acela blăstăm ce ai pus sfinți părinți la soborul Ja 
Nichei 318, să fie şi pre aceia ce o va despărţi din sfinta 
beserica. Scris-am e, popa Filip Oprişu, censte drept 
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iară... ., precum toţi poporeni acei sfinte beserici ati 

bizentuit, şi într'[ajcele zile ai fost Maria Sa episcop în 

Mocat Otlanschi! Manuil şi vicarieş în Maramureş Daniil 

Habrilovici. 
8. Pe o Psaltire rusească din 14: 

Cînd mergi la domni să te judeci cu cineva, zi psalmul 
20, 75. Cind va cade vre-o frică pre tine, zi psalmul 7, 

66, 76. 
9. Pe altă pagină: : 

Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu să- 

vrășlenia] Sfintul(ui] Duh, amin. Iată face ştire tuturora 
cum se cade a şti, iar mai vlijrios preoţiloru cari vor 

sluji la sfinta, beserică în Sirbi, anume în Susan, cum că 

atasta sfintă carte anume Seltire o ai cumpărat Damian 

Egnat, ai datu 1 mărieş, Bălinu Gafie 2 potori, Damian 

Grigorie 1 pătac, Borodeia Gaboru 2 pătaci, Tamaş 1 pătac, 

Todor 1 pătac, Damian Toader 1 mărieş, Balin Gheor- 

ghie 1 mărieş, Tulbure Ionaş 6 potori, Băsa Marica patru 

potori, Tulbure Alecsa 2 potori, Todorca Cosma 1 pătac, 
Patresa şase potori, Bălin Axenie 4 potori, ca să le fie 
pomană lor, şi ca rodul, preţul, at fostu noua mărieşi 
dumilorsale. Anul Domnului a 1754, mesaţa lanuariu 13, 

din sfintul mucenic Ermil şi Stratonic cu 'ndemnare. 
10. Pe un Sfrastnic din Blaj, 1773: 

Acest sfint Strasnic este a sfintei besereci din satul 

Sirbi, din Susani, unde este hramul preacuvioasei Pa- 

raschevii, în anul Domnului 1818. Scris-am eu, smeritul 

dintre preuţi Haituan Vasalie, paroh în Văleani. 
11. Pe scoarță: 

Acasta să să ştie de cind sau sfinţit Birsan Nechita 

din Barsana preut pe 2 prestoale a besericilor din Sirhi, 
şi aii început a sluji din luna Octovrie din 11 zile, dela 
sfintul apostol Filip 1-ul din 7 diaconi şi cel înpreună cu 
dînsul părintele nostru Teofan Mitropolitul Nichei, fiind 
cantor a besericei din sus Iosif lacobu, iară eclisiare sai 

cirznie Damian Ignat, carele au dai telecul săii, cu pă- 

1 Olhavschi. 
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mint cu totu pe sama beserici, adecă eclejie. Iară la be- 
sereca, din jos diac fiind Frăţilă Dimitrie adeca Lupul, 
iară, cirsnic Faur Todear, anul adecă 1776. 

Afară de aceste mai din sus scrise, se Ştiţi şi acasta 
că la anul 1777, lulie, sai facut Ogna la Săratu, în ho- 
tarul Giuleștilor, şi a început a tă8 sare. Seris-am ei, 
mult păcătosul Birţan Nechita. parohușul din Sirbi. 

12. Pe un Zriodion din Rimnic, 1731: 
Acasta cartea Triodion a lui popa Vasalie dela Tamae. 
13. Pe alt T7riodion, rusesc, din Lemberg, 1688: 
Cu vrerea, Tatălui şi cu înde[m]narea Fiului Şi cu să- 

vrişirea, Dlujhului S'fănţt, bine a vrut şerbul lui D[ujm- 
[nejzăă Gherman loonaș din Sîrbi şi cu jupineasa du- 
misale Cicei Mariuţa de au cumpărat atasta sfintă, carte, 
anume Triodion 'Țveatna, și oo a pus în sfinta besereca 
ca bătrină, în Susani, să fie pomană dumisale şi jupinei 
dumisale şi părinţilor loor, şi moşilor şi strămoșilor loor 
pină la al şaptele seminţie. Iară care preoţi să vor afia, 
slujitori la sfinta beserica, să facă bine să nu uite pre 

. sale la sfintele rugăciuni ce să voor face, ce să-i 
pomenească. lară care sar aflat, vr'un oom învăţat de 
diavolul să depărteză atas(ta] sfintă carte dela acesit] 
hra[m) a sflijntei prțejploJă|oa]bne Parasche|vei] şi să o 
desparţe dela aclasta] sfțăntă beserică, să fie trecleat, 
anatema, ca Arie, ca luda, în veacul ce va să fie; Și sai 
dat în siță)nta beserica în anul dela Mintuirea Lumii 
1702, luna] lunie 3 zile. 

14. Pe scoarță: 

Acasta carte ai cumpărat [în] anul Dom[nului] 1730, 
în Dumineca Fariseului. Scris-[am] diaconu Iacobu în 17 
zile a lui Iulie, anul dela Zidirea Lumiei—,dela, H[risto]s 
1731; cînd sai născut fiul mei Vasilie, atunci aii fost 
anul Domnului 1734, luna lui Mart[ie] dni 3; ati fost 
Duminecă, pe vremea vecernie. 

15. În altar, în jur, pe părete: 
Acasta altarii plateatu doi boeru : unu Baleanu Vasalea, 

cu soțu sovu Năstacuţova, care Demicanu Timocu cu 
soţu sei Frăsina, pealnjtru ertare pacatele loru. 
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16. În altar, de-asupra uşilor: 

Acastu oltariă di mina zugraitu Nicolai Falincevitu, 
anu lui Domnezevu 185 sute, luna lui Maiii 1 zeale. 

17. Pe o icoană: 

Aclasjta sfintă icoană ati cumpărat losipu Ionaș şi cu 
soța sa, Paşca Porfira, şi Iosip Iacobu, şi cu soţul dumi- 

sale, Bălinu Maricuţa; 1760, luna Fevruarie 21. 

18. Pe alta: 

Icoana ai cumpăratu lacobu dascalu; 1792, luna lui 

Octovrie 25. 
19. Pe a treia: 

Acasta s|fănjtă icoană aii pleteat Iosipu loanașş cu soaţa 
sa, Pașca Porflijra, cu Iosipu lacobu şi cu soța sa, Bălin 

Maricuţa; 1759, luna Dechevrie 25. 

20. Pe a lui Hristos: 

Acasta icoană aii cumpărat Damian Egnat, Axeniea; 

să fie pomană în veci; 1759, Dechenvrie 16. 

21. Pe a cincea: 

Acasta sfintă icoană au cumpărat Tămaş Vasoc, To- 
doră, Vasalie; 1774, Mai. 

22. Pe a şesea: 

Acasta icoană au cunpărat Iosip Miovu; 1772, De- 
chemvrie. 

23. Pe iconostas, de-a dreapta, în colţ: 

Cu vrerea Tatălui şi cu îndemnarea Fiului şi cu să- 
virşire Duhului Sfint, bine ai vrut șerbul Domnului 

Borodi Chira şi cu soţul dumisale, Achimie, de au plătitu 

de aii zugrăvit acest fru[njtariă ca să le fie pomană du- 
milorsale şi a tot neamul lor. Anu Domnului] 1760, 
luna lunie 1 zile amin, 15 fiorinți. 

24. De-a stingu: 

Dinu mila lui Dumnezău şi dinu darul Duhului Sfintu 
şi ei am ajutorit, losipu leacobu, cu zugravulu Alexander 

Ponehachile, de lucru biserici, să hie pomana întru veci 

de veci, amen. 

25. Pe uşa de întrare e săpat din afară: 

. vealleat] 1665.
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XLIII. 

SLATIOARA. 

1. Pe un Antologhion dela Iași, 1155: 

în numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfi[njtu, 

amin. Eă popa Nechita Dunca am dat acasta carte anume 

Antologhion, ce se zice Flore Cuvintelor, în eraşul-de-sus, 

în sat, în Slatina, la besereca, unde este hramul precu- 

vioasei maice noast(rje Parascheva, pintru păcatele mele 

şi a soţu-meti Nastafie şi a părinţilor mei loan, Marie, 

şi nime să nu ee din besereca, şi cine aru indrizni a o 

lua din besereca, atasta, se fie treclet, proclet, anatema, 

şi fie judecat de Domnul nostru ![suls H|ristojs ca un) 

prădător de beserecă. Ani del(a] Adam 7269, iară del(a] 

H[ristojs 1769, mesiţa. Marilie) 12. 

2. Pe un Apostol dela. lași, 1756: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfintu, 

amin. lată eă, popa Nechita Duncă din Şeeii, am datu 

atasta, Apostolu în sat în Slatina, unde este hramul 

sfintei precuviose maice nostre Paraschive, şi amu datu 

pomană şi şi părinţilor mei, Ion, Maria şi pre Nastah[ije, 

Dunca Măricuţa .. ., ca se le fie pomană pină a selplte 

seminţie ; iara cine oru fura sa! aru viln]de sati o a lua dela 

hesereca, atasta, unul ca acela să fie afurisitii şii) blăs- 

stăjmalt de 318 de părinţi svinţi cari ai legat pravila 

în Nicheea, şi să se ştie şi atasta, ce deregător ati fost 

în vla]rmeghe: fiuşpan aă fo[st] Barcolţi, span de armeghe 

Darvai Peter, al doile Bale Mihaiu, jurat Spenţai Vaseli 

cel bătrin, al doile jurat Bodu Şacan dinu Moiseiii, şaii 

inblat dela Adam încoce 7269, iară dela H[ristols 1764. 

3. Pe o Ecanghelie din Bucureşti, 1161 : 

În numele Tatălui şi a Fiului şi Sfijntului Duh, amin. 

Ajtasta sfțănjta şi dumnezeiască Ev[anjeh[elie sai luat în 

ormeghe Maramurașului, în erașu-de-sus, la, besereca în 

sat in Slatina, unde este hramul precuviosei maice 

noastre Paraschevei, şi nimic să nu îndîr[zinască a lua 

din besereca atasta, nici să o vinză, nici să o fure, nice 
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se deaie dela besereca atasta la alta, și cine ar înd[ijrzni, 
un[ul) [ca] ast se fie judecatu de Dfojm[nul] nostru Isus), 
Hiristojs şi de 318 de părinţi svinţi cai tost întie sabor 
în Nichea, cum ati fostu blăztămatiă Arie; ani dela Adam 
7296, iara, dela H[ristos] 1769. 

4. Pe un Fukholvghion din Blaj, 1784: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 

Iată ei, Glodeanu Todoru, cu soţa sa, Mari, e şi Glodeanu 
Parasca, am cumpăratu atasta carte, anume Trepnicu, 
dreptu 9 florinţi, şi o ati datu pomană în besereca în 
Slatina, unde e hramul sfintei preacuvioasei maici Pa- 
raschevei, să le fie pomană părinţiloru loru, şi cine să, 
va afla să fure sat să o zmintească dela besereca, din 
Slatina, se fie afurisit de 318 părinţi sfinți, dreptu nu- 
mele părinţiloru loru, a lui Todoră și Ilieşi, tătînlor... 
Marie, llie şi Paladije.... 

5. Pe alt Eukhologhion, din laşi, 1744: 
Acasta carte este a lui Romani Iacobu din Slatina. 
6. Pe un /iturghierii dela Blaj, 1756: 
În numele Tatălui şi a Sfintului Duh, îndemnat pi dum- 

nalui Faur Mihai, dinpriu[nja cu soaţa sa Pătruşa şi cu 
ficorul săii Gligori şi cu soaţa sa Sohie, dia cumpă- 
Tatu acasta sfintă carte, anume Leturghie, ca să] le fie 
pomană moșilor şi părinţiloră şi dumnilorusali, tuturor 
viilor şi morţilor, şi at dat-o puman[ă] în sfinta biserica 
în Slatina, undi esti hramul sfănta prepodomna Paras- 
cheva. Eră cini sar ispiti ca sfe] o ei sai se-l leţaecă, 
sau să furi şi sau vinundu, unul ca acela se fie afurisit 
de 318 de părinţi dila Nechea şi svinta precurata Fe- 
cora, piriş la înfricoşatul judeţu a lui H[ristos|, amin; şi 
ai dat pi dinsa zeci mărieşu; an(ul] Dom[nului] 1755, 
meslijja Iunie 14 de zile. 

1. Pe scoarță: 

Marcoş Samoilă, cantorul din Strimtara, anul D|ojm- 
nului, 1817, în 10 zile, ne-am adunat în graţia părintelui 
Marian Cosma, parohușul (rupt). 

8. Pe un Octoih fără titlu: 

În numele Tatălui și a Fiului și a Sfintului Duh, amin.
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Acasta carte, anume Ohtoih, eii, popa Nechita Dunca, o 
am dat dat in ormeghea Maramurăşului, în erișulu-de-sus, 
în Slatina, la besereca unde este hramul precuviasei 
maica, noastra Parascheva, şi nime să nu o ee din be- 
sereca. . ., treclet, proclet şi afurisit, anatema, anul dela 
H[ristos] 1761, mesli]ța April, 6 de zile. 

9. Pe nişte foi adaose la carte: 

O Romini nefericiţi 

Cari sintem neuniţi, 

De Sirbi sintem înjugaţi, 
De-al nostru bine insetaţi. 
Însetaţi de mingăere, 
Nu ştim dela, cine-o ceare. 
Plingind oftăm cu amar 
Şi suspinăm în zădar. 
De-a noastră grea înjugare, 
Durere şi jele mare, 
Suspină şi ai noștri frați, 

Romini cei luminați, 

De-a noastră mare orbie 
Şi rea îndărăpnicie, 
Cum zacem noi în noroiii, 

La tala cel mășştihoi, 
Pulind noi lesne ajunge 
La al nostru cel bun singe 
Saii la cinstea boerească 
A noastră, ceii rominească, 

Mingăere neîncetate 

La a' nostru dulce tată, 

Şi odihna ce-i deplin 
A găsi la el în sin. 

Dar, pe lingă aceste toate, 

Şi mai mari facem păcate, 
Adecă limba domnească 
A noastră, ce-i rominească, 

Schimbindu-o pe sirbie, 
Ne creștem pruncii în orbie 
Şi încărunţim în răi, 
Necunoscind dreptul săi. 
Sirbii dară sint cu minte, 

Amăjindu-ne în cuvinte, 

Ca să nu zărem lumina, 
Ce să le dăm tot cu mina, 

688. 

Să, inveţe prunci lor 
Cu banii Rominilor, 

Să, fie domni şi stăpini, 
Preste noi, orbiţi Romini, 

Preste noi nefericiţi, 
Cari ne numim neuniţi, 
Lingă aceste greutăţi 

Cunoscute nedreptăţi, 
Aşea-i la Sirbi de noi milă, 

Ca ţiganului de pilă, 
Că șatunci el ne bate 
Cind ne caută dreptate, 

Că în loc să ne feritască. 

Cu rivna lor ceai sirbască, 

Pe rind ne tot ocărăse, 

Sirbeşte ne suduesc: 
O tu zevla vlahu, 

Miînindu-ne şi la dracu. 

O noi, orbi şi înţeleniţi, 
De Sirbi mai mult amăgiţi, 
Cum din somn nu ne sculăm 
Și înapoi să căutăm, 
La neamul cel strălucit, 

Care ati fost socolii, 

Între neamuri de mirare 
Şi la arme foarte tare: 

Pină ati fost într'o unire, 

Nu sati temut de perire, 
Iar jelnica neunire, 
Ce să chiamă despărţire, 
Ca, un trăsnet aii venit 
Şi pre noi ne-ati despărţit: 
Făcindu-ne o lege noaă, 
De ei ne-am tăiat în doaă, 
Adecă de cei uniţi
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Decit noi mai fericiţi, 

Decit nâi mai luminaţi, 

Decit noi mai învăţaţi. 

O vai de noi, rătăciţi, 

De toţi sîntem amăriţi, 

Mai de Sirbi mai mult căşeaţi, 

Și de toate desbrăcați. 
Iară zorile luminate, 

Ce ne fac şi noaă parte, 

Încet, încet să zăresc, 
Unora le strălucesc. 

Pe încet, ei luminează, 

Rătăcirea să şi-o vază, 

Şi înainte ei privăsc, 

De mai mult rău să feresc, 

Căci văd, să minuneză, 

Şi de tot să spăimintează, 
Cum Sirhii să fericesc, 

De noi nimic socotesc, 

Fiindca. aşa, vrei şi ei, 

Că noi să fim mişei. 

O vai de noi, rătăciţi, 
Groşi la minte. . ., 
Pentru ce nu ne uităm, 

Că ce să fac, să vedem, 

Cum la Arad, Temnişoară, 

La învechitele popoară, 

Mai încolo la Verşeţi, 

Pină la cei cu parw' creți, 
Ce să numesc tugulieni, 
Fiindcă-s și pădureni, 
Cestea iri episcopii, 
Sau, sirbește, vlădicii, 
Toate Sirbii le domnesc, 

La toate ei poruncesc: 
Neamul, ceata preoţască, 

Familie boerască, 

Minăstirile zidite, 

Fundaţii indeplinite, 
Şi altele cite sint, 
Care nu-m pot veni în gînd, 
Și ce tot s'au făcut, 

Toate prin noi sau făcut, 

Slabi fiind, sau făcut fier, 

Culegind banii din cler. 
Iară noi, slabi de invățătură, 

Fer fiind, ne-am făcut zgură, 
Şi nimic nu cugetâm 

Că, noi amăgiţi sintem. 
Sintem toţi inţeleniţi, 

La, niciunu bine sporiţi. 
Acasla-i bătae, zăi, 

De sus dela D[u]mnezăi. 
Care ureşte neunirea, 

De să inirica toată firea. 

O iubiţi fraţi rătăciţi, 
Căutaţi, vedeţi şi priviţi 
Nedreptatea ca o boală;, 

Ce să face între popoară, 
Între popii cei sirbeşti, 
Şi întru cei slabi romineștă, 

Că, unde-i vr'o parohie, 

Şi de bună cit se fie, 
O are Sirbu Ilie, 

Zicind : că se cade mie; 
Țuci înapoi, măi Rumine, 

Că acasta nu-i de tine. 
Acasta este minune, 

Care nici să poate spune, 
Cum noi aşa tare înpulnlşi, 
Pină la inimă pătrunşi, 
Mai şi la suflet răniţi, 
De Sirbi tot nedespărţiţi, 
Si nu alergăm odată 
La al vostru dulce tată, 
Tată de Romin. 
Sirbi cu noi mai lin, 

În limba, cei rominească 
Nu-i lipsă să tileneasca; 
Nu vom plăti pe o popie, 
De tri ori cîte o mie; 

Atunci nu vom vinde junci, 
Că, ni-or popi în dar prunci. 
Și darul d[ulmnezăesc, 
Cel sfint şi duhovnicesc, 
Precum în dar l-ai luat, 

Aşa în dar l-ai şi dat. 

Nu l-ati prăduit pe bani, 

Cu noi, orbiţi Romini, 
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Că vai acelora toţi 
Cari vă sînteţi preoţi 
Dela vlădicii sirbești: 
Groază ca să și grăești, 
Precum ai vrut Sim. . . 

Ce era răpit ....... 
De dracu” inşeletoriii, 
De sufiet perzătorii, 

Giîndind intru sine răi 
De darul lui D[ulmnezăiă, 

Sfat rău, viclean judecind, 
La înimă rău fiind. 
Socolind într'a sa minte 
Că darul să poate vinde. 
Petru, auzind de unde, 

Cătră el aşa răspunde: 
Argintul tăi, viclene, 

Ține-l ţie, duşmane! 
“Ține-l spre osindire, 
Ţine-l spre a ta perire. 

Cu greşele intunecaţi, 
De aceste să ne ferim, 

Ca se nu ne osîndim. 

Pentru mare bunătate, 

Vom avea şi noi dreptate, 

SLĂTIOARA 191 

Și vom fi primiţi de ţară 
Si'n besereca şi afară, 

Şi vom fi văzuţi în lume 
Cu prea-sfint unilul nume. 
Vom fi prunci în sin la taică, 

Nu ne vom hrăni cu daică! 
Se mergem şi noi cuprinşi, 
De a dragosti foc cuprinși, 
La cei draptă stăpinire, 
Adecă sfintă Unire, 
La care şi D(ulmnezăi, 
Cu unul născut al săi, 
Și prin vecinicul cuvint 
Ne chiamă cu Duhul Stint. 
Amin, amin ţie, sfinte, 

Şi de noi adă-ţi aminte; 

Cu *'nalla ta dreapta mină, 
Pre noi, pre toţi ne adună. 

La toţi ne suflă o voire, 
Că cu toţi din preună 
Să, ne facem voeă bună, 
Pre Diuljmnezăii să-l mărim, 
Lui unuia să-i slujim ! 
Ajută, sfinte Părinte! 
Și la toţi ne suflă minte, 
De Sirbi să ne despărţim, 
Noi Rumini una să fim. 

10. Pe un Pentecostarion din Blaj, 1768: 689. 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
Iată Goţa Onuţu şi cu soaţa dumisale, Marie Botezata, 

aii dat intr'acasta carte 2 zloți, şi aii cumpărat fătoe 
pă prestolu, detu 2 zloți şi sfeşni[ce] pă prestolu deptu 
17 zloți, şi un clopoţelu micuţu şi făclie aii făcut în sfinta, 
heserecă in Slatina, la hramu sfinti Paraschevi, să 

le fie pomană viilor și morţilor; anu D[ojmnului 1785, 
N[ovle[m)vrie în 8 zile.. 

11. Pe scoarță : 690. 

Gheţelă Flori, Tira, Năstacă, Ruse Ștefan, popa lonu 
un mărieş, Racu Matei un ban..., Moţ Simion 20 de 

grițari.
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12, Pe un Strastnie dela Blaj, 1753: 
Acasta carte este a lui popa Nechita, o ati dat in Sla- 

tina, întru numele lui D|ujmnezăiă, unde-i hramu prepo- 
doamnei Parascovea,; cine o a fura, să fiu anatemă ; 1770. 

13. Pe un 7riodion din Blaj, 1800: 

Iu, Opre Andrei dela Chiuza, diacul, am vindut acestu 
Triodu ... 

14. Pe o icoană: 

Acasta svinta icoană ai cumpărat Leatam Semion, cu 
soața, sa, Nastasie, pintru ertarea păcatelor; 1751. 

15. Pe ușa împărătească, din lăuntru: 

Falcovei Mihăila, zugrav [şi chipul lui). 

XLIV. 

SLATINA. 

î. Apostol din Bucureşti, 1743. 

2. Pe Biblia lui Bob, Blaj, 1795: 
Acasta carte Biblie sai cumpărat pe sama sffinjtei 

beserici a Slatinei, carie au fostu ostenitoriti Opre Andrei 
diiacul din Tiuza. Şoma ei, 38 de forinţi vonaşi. 

Scris-am et, Bondici Găvrilă, în anul 1848, fiindu cin- 
tăreţ ai beserecei din Batiz, fiindu, din vardeme Satma- 
riuiui. 

3. Pe alia foaie: 

Următoriiă în parohie Slatinei, Vasilie Volosan, protopop, 
ali însemnat în anul 1776; saă zidit casa parohii Sla- 
tini, cu cheltuiala norodului, ca în batjocura pusă și 
slabă proastă făcută. În anul 1790 s'ati zidit beserica. 
Slatinei, ce mai înainte aii ars, 1784. În anul 1762 sa 
început (lucrul) sării. În anul 1817, mulţi oamini de foame 
aii murit; mirţa de mălaiu era cu 20 de zloți, qe supt 
Musc adusă. În anul 1828 s'a zidit casa parohii nooa, 
ostenitori fiind nemiş Ţiple Ștefan, Pricop Nicolae şi 
Chindi& Vasilie, curatori, cu mare greutate pentru în- 
dărădnicie norodului, şi zidu de piatră despre drum ; în 
17 zi a Octonv(re), am întrat [în] iea. În anțul] 1830 s'aă 
zidit grajdu.
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+4. Catavasier ii fără titlu. 

5. Pe o Evanghelie din Blaj, 176: 

Din cărţile s[fintei] beserici Slatini, prin v. Volosan, 
paroh; în anu 1810, în care an ati luat din besereci va- 
sele cele de aur şi argint afară de lipsă, însă spre în- 
toarcerea preţul loru oarecit. 

Acasta sfăntă] Evanghelie sai legat de noii în anul 
1820, cu 30 de sloţi v., dela cormanişi Și secherişi, strinşi 
supt păstorie lui Vasilie Volosan, fiindu curator nemiş 
Bibăi Grigorie şi Pricop Vasilie; de acum inainte supt 
greii răspuns să opreşte a punta Evanghelie la slujire 
maslului, pentru ca, purtindu-să prin dieci Și cîrznici ne- 
băgători de samă, se strică. 

6. Erhologhion fără titlu. 

7. Pe un Minologhion din Blaj, 1784: 
Acasta carte t'rifoloi o amu cumpăratu ei, popa Petre, 

cu preuteasa me, Marie, cu 33 de florinţi vonaşi, să fie 
pruncilor noştri, a loru în veci să fie > Aprilie 2, 1784; 
iară acum sai vindutu besericii Slatinei, în anul 1789. 
V[asilie] V[olosan], p[aroh]. 

8. Pe pagina 1: 

Acasta s(făntă| carte, anume Tritoioii, ai fostu a lui 
popa Petre dinu Fernezei, şi ai vindutu în Slatina-de- 
josu pentru 26 de fiorinţi vonaşu, şi ati fostu luată cu 
35, şi au ertatu 9, ca să fie pomenire lui popa Petre Tal- 
posu şi preutesa sa, Marie; anul D[ojmnului 1788, luna 
Mai în 24 zile, fiindu și eii ustenitoriă Opre Danila. 

În anui 1847 mulţi oameni ai murit de foame în Ma- 
ramoriş, în care an un felderiă de mălaiii era cu 20 de 
zloți, uvăsul cu 6 zloți, nici odinăoară nu sati pomenit; 
și nime din Ţara Ungureasca nu vint, ce dela Muse 
prin Ţara Leşască, în Maramoriș; fost-ati în Slatina a 
beserecii şi a norodului în H[ristojs slujitori Vasilie 
Volosan protopop şi Huban Ionaș cantor ; măsuratu-saă 
după acea în anul următor prin cei crăeşti hotariul şi 
dvorele Slatinei, şi mulţi oameni nebăgători de samă şi 
leneși în lucru aă vîndut bunul strămoşiloru săi; care 
lenea o ai pricinuit înmulţirea, Jidoviloru în Slatina. 

12965. Vol. XVII. 
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În anul 1828, sai zidit casa parohii; ostenitoriu a 
fost Ţiple Ştefan, nemiş-birăii şi curator, cu Pricop Ni- 

colae; cei crăeşti încă ai ajutorit cu materie. În anul 
următorii grajdu sai făcut, supt mai sus numit parohuş 

a satului. 

9. Octoih de Blaj, 1825. 

10. Alt Octoih din Blaj, 1783. 
11. Pe un Pentecostarion de Blaj. 1769: 

Noi de obşte, boeri cu toţi din Slatina, amu cumpă- 

ratu acestu sfintu Pentecostarion . . . dela voitoriul de 

hine . . . Opre Andrei, diiacul din Tiuza,cu 17 fiorinţi. 

12. Pe un Strastnic din Blaj, 1773: 

Dintre cărţile s[fintei) besereci a Slatinei, în număr 
luate în anul 1810 prin Vasilie Volosan, este şi atasta 

carte, în care an din porunca inălţatului Înpărat s'a 

cules vasele cele de aur şi de argint dela besereci, care 

era afară de lipsă, pentru greutăţile prin Bonaperte pri- 

cinuite. 
13. Pe alt 7'riodion, tot din Blaj, 1771: 

Atasta Triodu a Slatini l-ai vindut Andrei diiacul din 

Tiuza. 

14. Înaintea altarului, de-asupra mormintului, pe marmură : 

Aici aştepta, invierea mortilor Michail Pavel de Pe- 

teritye Episcop diecesan greco-catolic de Oradea Mare, 

Conte Roman, Asistente la Tronul papal, Prelat domestic 

al Santiei Sale Pontificelui Roman, Consiliar Intim de 

Stat al Majestatii Sale Ces. şi Reg. Apostolice, Proprietar 

al Stralucitului Ord al Corânei de fer clasa I., Cavaler 

al Stralucitului Ord Francisc Iosif 1. Regeneratoriul și 

al doilea Fondator al tuturor institutiunilor culturali din 

acea Dicesa, cel mai mare Binefacator al Diecesei Sale, 

adormit în Domnul la baile saline Pavel din. Slatina, la 

1 Tuniu 1902, în anul /5 al etatii, 51 al preotiei, 30 al 

Episcopiei şi 23-lea al activitatii sale apostolice în fruntea, 

Diecesei Oragii-Mari. Dupa exemplul Mantuitorului Lumei 

a trecut binefacand la toti. Domnedieu se-lu. aiba intre 

alesii Sei! Gerenday A. 6s fia..
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15. Pe o icoană: 

Gosziincsar F. Mako, 1835. [Pictorul bisericii]. 
16. Pe un potir: | 
M. B. DS. CERKUE. NF. 1788. 
17. De-asupra uşii de intrare, pe marmură, neagră e săpat: 
Acesta santa, Beserica cu concursul credintiosilor pre 

carii pastorindu-i aici se-a radicatu la, Scaunul al Gher- 
lei o a zidit in spesele sale Michail Pavel de Peteritye 
ca episcop greco-catolic al Oradii-Marii. La anul 1895. 

18. Pe un clopot: 

Acestu clopotu s'aii facutu pe sama, sfi[njtei besere[ci] 
în Slatina, fii[njdu de jumătate ajutoru Negre Olecsa,; 
an[ul] 1788. 

XLV. 

STRÎMTURA. 

1. Pe un Apostol din Blaj, 1766: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, 
amin. lată ei, Bozga lonu din Larga, fezorul lui Bozga, 
Tămașu, şi cu soaţa mă, Marie, și fecorul loru, Simionu, 
şi Alecsa şi Acsenie şi lonu, atasta sjtăntă] carte o 
am cumpăratu din darul Sfinţii Sale, anume Apostolu, 
și o am datu în Strimtura, în besereca la hramul 
sfinţilor îngeri Mihail şi Gavrilu, și cine o a fura din 
besereca saii o a vinde, să, fie afurisit ca Arie şi ama- 
ranata, şi să n'aibă parte cu H[ristojs, amin. Și ati fostu 
pe vreme Înpărăţie lui Iosipu și a Marie-Terezie, și Vlă- 
dicului Bacinschi Anudrei şi vicariş Taraovici Anndrei, 
în Sighetu, şi a eraşului-de-susu, în anul D[omnului] 1778, 
în luna Aprilie 22 de zile. 

2. Pe o Cazanie din Iași, 1643; pe pag. 1: | 
Acasta carte este a sfintei besereci din Strimtura.; de 

se va restitui oare undeva, : să-i dee de ştire. Scris-am 
ei, mult păcătosul loan Voitor dascăl . . „în Strimtura, 

1 Am pus pe Gerenday și.pe Goszlincsar ca o caracterisare a 
actualelor împrejurări locale. INI Ia 
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fiind din oamede Sătmariului, din oraşul Carăiului- Mare. 

Ano 1793, în 15 a lui Octomvrie. 
3. Pe pagina ultimă: 

O pră-milostivă maică Sintru toată a mă viață 

Şi spre ruga me te pleacă: Tu să-m fii mie povaţă, 
Ori în ce zi mă voi ruga ţie, Şintru a me călătorie 
Primită ruga să-m fie, - Tu să-m fii mie soţie, 

Dară, o pr&-sfintă maica, Și tn mă chivernisește 
Ce dar ţaş da ca să-ţi placă? De toate ce-m trebuește. 
N'am lucrur de curăție Fereşte-mă de nevoi, 
Care sînt plăcute ţie. De pismaş, de oameni răi, 
Ce primeşte de mine De boale rele cumplite, 
Dragoste ce am spre tine, De primejdii negindite. 

Scris-am ei, loanu Voitor dascalul, in Strimtura. 
4. Pe altă pagină: 

Pace şi sănătate dela H|risto|s dumitale, cinstite părinte 

popa Grigorie dinu Strimtura, să trăeşti în D[ojmnulu 
H[risto)s, şi se te înmulteşti . . ., şi se fii po[fltitu cu cele 

- 5 fete înțelepte la gătire cinstitei nunte, acum şi purure 

Şi în veci de veci, amin. Scris-am eă, Filipu. 
5. Ceasoslov din Blaj, 1778. 

6. Catavasiarii, din Bucureşti, 1724. 

7. Pe o Evanghelie din Blaj, 1776: 

Acasta stintă carte Evanghelie ai cumpăratu loanu 
a lui Botirla Antonie şi fecorui lor, loan, şi Vasilie și 

fica lor, Gafie, ca să le fie pomană în veci la tot nemul 
lor, lui Botirla Antonie şi a ei, Cocota Iona, şi a prunca 
log, Mărie. 

8. Pe un £rhologhion, din Tirgovişte, 1713: 

Aceastu Molitavnicu l-amu viln]dutu e, popa Iona dela 
Sieo, şi am culmlpăratu părintele Pahomie ca să po- 
ma[nească| cu sfținjţii săi la s[fănjta mînăstire dela Bir- 
sana şi serhi lui D|ujmnezăi popa şi totu nemului meu 
în veci, amin. 

9. Pe Liturghii, din laşi, 1759: 

Cu numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului S(fănjtu, 
amin. lată eu, Manţe Gasie, şi cu Manţe Griga am 

cumpălrat] . . . şi nepotul meii Grigorie şi părinţii noştri 

Nodișu Simion şi Nastahie şi Axenie . . ., în besereca. 

în Str|îmJtura, şi nime să nu o mute, nice să o schim(ble
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de aici, şi cine o a schimba sati o a fura, să fie ana- 
tema şi să fie aturisitu de 318 părinţi, şi să stă de față 
la judeţ cu noi. Scris-am în luna lui Marte în 7 zile, 
anu Dojm(njului 1766; seris-amu diacon Grigor. 

10. Pe altă foaie: 
În anul Domnului 1733, în luna lui Martie 1 zi, pentru 

legarea acești Sffi]nte Liturghii în care stătui, amu aceşti 
următori, de Duhul Sfăjnt indemnaţi făcători de bine a 
sfintei besereci şi întaltele mai multe locuri, precum: 
Ardelean Pintea 2 zloți argint, Botizan Teodosia 2, Pa- 
sere Teodor curator 1, Ardelean Anastasie 1; suma 7 
zloți argint. Pentru a viilor sănătate, a morţilor ertare 
de păcate, de năcazuri izbăvire, a holelor tămăduire. 

11. Pe un Vinologhion din Blaj, 1781: 
Să, să ştie cîndu at fost, cutrămur de pămiîntu în anul 

Domnului), 1791, în luna Dechemvrie. 
12. Pe un Octoih din Blaj, 1783: 
Acesta Octoih l-ai cumpărat preutul Grigorie, fiind 

parohuş în Strimtura, şi l-aă cumpărat pe sama, sfintei 
besereci, ca să nu o poată lua nime și ca să-i fie po- 
mană pină la a şeptea, săminţă, annul 1793, în luna lui 
Iulie 4. 

13. Pe al doilea Octoih, din București, 1720: | 
Acesta Octoih l-am cumpărat ei. Pop Danil, dreptu 

15 florinţi şi 7 potori; anul], 1720, 7228. 
14. Pe altă pagină: 

Acest Octoih este a sfintei) besereci din Strimtura, unde 
este hramul sflinlților arhangheli Mihail şi Gavril, 1830, 
lanuarie 23. Vasilie Haidutan, paroh în Strimtura. 

15. Pe un Pentecostarion din Blaj, 1768: 
Acesta, Pentecostarii ai datu Marcoș lon cu soţa, sa, 

pentru ertare păcatelor sale şi a tot nemului pînă la, 
şeptea săminţe, să le fie pomană, Şi ati dat 2 zeci şi 
şese de zloți; ani dela I[risto)s 1845. 

16. Pe un Strastuic din Blaj, 1773: 
Cu vrerea Tatălui și a Fiului şi a Duhului, iată ei, 

Ardelian Ionu, cu soța me, Acsenie, ni-aiă luminatu milos- 
tivul D[umnejzăi, n'aă învrednicit din mila S|finţii] Sale 
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de amu plătitu atastu s[făntă] carte, anume Strasnicu, 

drept 6 florinţi bani gala, şi-iin beserecă în Strimtura, 

dată la hramul lui arhandelu Mihailu şi Gavrilu, pentru 

sînătate noastră şi pîntru ertare păcateloru a moşi, a 
strămoși, şi se fie în besereca, în veci; şi cine o a fura 

aii o va vinde, se fie anatima şi amaranata, şi se steie 
de faţă la judeţu cu totu namulu alu nostru; şi sai plă- 

titu în a(nul) 1783; şi ai fost pă vreme Înpărăţie lui 
iosipu şi Ecselenţi Sale Bacenschi Anudrei, în Unguvaru, 

şi vicarișu Gheosigu Gheorghie, parohuşu Grigorie . . ., 
luna lui Iunie 24 de zile. Sscris-am ei, parohuşu 
Grigorie. 

17. Triodion din Rimnic, 1731. 

18. Pe icoana de pe altar: 

Acasta sfăntă icoană at cumpărat Marchiş Simion, 
ca să le fie pomană în veci de veci, amin; 1775, luna 

lui Ianuarie. 
19. Pe icoana Sf. Nicolae: 

Acasta sfțăjntă icoană ati plătitu Gavrianu Hilimonu 
şi cu soața sa Maria şi Ștefan, Vasilie şi Ivonu, Netita, 
Anna, Vasilie, ca să le fie pomană în veci de veci, amin; 

1773, luna lui Martie 15 de zile. 
20. Pe a Maicei Domnului: 

Acasta sfțănjtă icoană ai plătit Manţa. Găvrila și cu 
soața sa Cherstina, şi Găvrilă, Todosie şi Gahie, pîntru 
sănătate şi ertare de păcate în veci, amin; anul dela 

H[risto]s 1773, luna lui Martie 15 zile. 
21. Pe a lui Hristos: 

Din mila lui D[ujmn[e]zăti şi din daru Duhului Sfțăjnt 
de ne-ai învrednicit H[risto]sd'amu, acasta sflă]ntă icoană 
amu cumpăratu Marcoş Gheorghie şi cu soaţa sa Ma- 
rica şi feor Iacou şi Elena, ca să ne fie pomană lor în 

veci de veci, amin. Dila Naşterea lui H|ristos| 1773, luna 
Ianuarie 4 zile. 

22. Pe a cincea, pe iconostas: 

Icona ai cumpărat Baeas Todica. 
23. Pe a şesea, în biserica femeilor: 

AU cumpărat Baeas Zaharie şi soaţa sa, Vasilie. 
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24. Pe a șeptea,: 

Acasta icoană ati cumpărat Caitan Ghiorghie şi cu 
soața sa Gafie, Maria; 1779, zugravul Filipu. 

25. Pe a opta: 

Manţa Grigorie şi Todosie. 
26. Pe a noua; 

AU cumpărat Roşca Vasilie şi Odochie. 
27. Pe lada cu luminile: 

. loan Virticu, Marie, Odochie, lonu . .., Năstacă Ma- 
rie, , Părasca, Vasilie, Irina; pre toţi pomeneşte, D[oaimne, 
întru Înpărăţia Ceriului; anul Dom(nului) 1784. 

28. Pe podul bisericii de-a dreapta: 
Să, să stie că atasta sfăntă hesereca sai început a 

zugrăvi... în luna lui... anu 1800, şi ati zugrăvitu 
Mihailu. 

29. De-a stinza: 

Acesta ceriă şi fruntarit ati plătitu robu lui D[u]mne- 
ză Similojnu Mărchişu cu soțu sei Părasca ati dat şepte- 
zeci de florini pilnjt[rju ertare păcatelor. 

30. Pe una din uşile împărăteşti : 
lată aceste sflijnte uşi at cumpărat anume Lihata 

Grigorie şi cu soața sa, Marie, Iacobu, Grigorie, loana, 
Vasilie, Marie, Gavrilă; pomeneşte-i, Dfoamne, pre robul 
tă Matei, de înpreuna, cu Boroica, lonu şi cu soața sa, 
Gahie. 

31. Pe cealaltă: 

Şi cu fezorul mei Simionu şi cu soaţa sa Marie, Ga- 
vril, Vasilie, Gafie, Todoară, şi preutu Grigorie, Ana, Va- 
silie, Marie, Axenie; pomeneşte, Domne, întru Înpărăţia 
Ceriului; anul Dom(nului] 1776, m(esijța Iulie 26 de zile. 

32. Pe uşa strănii: 

. Ștefan, Semeonu, Văsii, Iacobu, Todose, Nestasiea. 

XLVI. 

VAD. 

1. Antologhion din Blaj, 1838. 
2. Apostol din Sibiiă, 1851. 
3. Pe un Catavasiariii din Blaj, 1776: 

Acasta carte anume Catavasiariii l-ai cumpărat boiari 
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din Vad deptu bani lor, deplt] 3 mărieşi şi un pătacu, şi 

cine o va zminti dela sfțăntla besereca, să n'aibă parte 
cu H|ristojs, fără cu luda şi cu focul nestins a Iadului. 
Scris-am ei, popa Ungur Costan din Oanciceşti, parohuş în 
Vad, ani dela H[rist]os 1782. 

„ Octoih din Blaj, 1752. 
„ Penticostariă fără titlu. 

„ Polustav din Buda, 1807. 
. Psaltire din Sibiiu, 1791. 

„ Antimis rusesc, din 1700. P
A
D
 

XLVIL. 

VALEA PORCULUI. 

1. Apostol de Blaj, 1167. 
2. Pe un Ceasoslov de Blaj, 1678: 

În numele Tatălui şi a Fiului și Sifinltu(lui] Duhu 
amin. Acasta sfăntă carte, anume 'Polostavu, o cumpă- 

păratu-o Roşca Ghiorghie, cu soța dumisale, pă sama 

sfintei biserici, anume în satu Vale-Porcului, ca să fie 

pomană lor, şi... cine o va depărta dela sfinta bisle- 
rică] în luna Mai 4 de zile, amin, 1794. 

3. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1150: 

În numele Tatălui și sirguire Fiului și ubrire Duhujluji 
Sfint, cu mila și cu darul ce sai milosltijvit spre mine, 

Şerbul lui D[ujmnezăi Boşca Ion din Vale-Porcului, dai, 
şi cu soța dumisalei, lauda și mulţemir[e] că mi at dat 
dar şi putere din mila Sfinţiri Sale, din darul di sus şi 

munca a me [am] cumpărat acasta Ivanghelie, dirept 
9 florinţi, să le fie pornană pintru păcatele cui aştaptă 
din mina dumilorsale, să le fie polmană] în veci cui aş- 
taptă din mina lor, şi să închină cu acesta, dărişor sfli)ntei 
beserici la hramul prepodobnice maice Parascovei în 
Yale-Porcului, în luna lui lenuarie în 7 zile, anu Dom- 

nului 1792. ” 
4. Pe Ziturghii din Bucureşti, 4747: 

In numele Tatălui şi a Fiului şia S(fintului] Duh, amin. 
Ată, eu,.şerbu lui |Dumnezei) Ion Roşca şi șărba lui Dum-
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nezău, Todosie, soaţa me, amu datu acastu sfilnjtu Litur- 

ghie, 10 mărieşi şi 4 potorți], şi o dăm la sfțănta| besereca, 
la hramul prepodomni maici noastre a Paraschevi, ca să 

fie noo de sănătate și celor morţi de ertare de păcate, 

şi să nu zmintască dela hramul prepodoamni maici 
noastre Paraschevi din Vale-Porcului, şi cine o va 

zminti di-acolo să i să veruse mațele, ca lui Arie ne- 

credintosul; și o am cum[păjratu dela fecorul lui poapa 
Mihai din Oanciceşti, dela Vasalie; ani Domnului 1778, 
în luna lui Mai în 20 şi 5 de zile. 

5. Pe altă foaie: 

Acastu Leturughie l-ai cu|mipăratu popa Mihai cu sola]ța 
sa, Virvară, de Crăceşti. Le[at] 1748, în 14 zile. 

6. Minologhion din Blaj, 1781. 

7. Octoih din București, 1146. 

8. Penticostarion din Sibiiu, 1805. 

9. Strastnir din Blaj, 1773. 
10. Triodion din Blaj, 1171. 

11. Pe părete, în biserica femeilor : 

Ac[ejstu sfțănjtu fru(n]tar l-aă zugrăv[ijtu preutasa şi 
cu popa, adeca Pica Paiadie şi cu Botiş Grigorie, să 

fie pomană în veci, amin; anul Domnului 1809, Iunie 20. 

XLVIIL. 

VĂLENI. 

1. Pe un Antologhion din Rimnic, 1745: 

Acest sfint și djujlmn[ejzăiesc ce să chiamă Trifoloiă o 
aii cumpărat Sfinţiea Sa părintele popa Lupul de aicea 

din sat, din Vălcan, pentru sufletul Sfinţie Sale şi a tot 
familiei Molitvea Sale, ca să le fie vecinica pomenire... .; 
şi sati scris ci[njd era valeat 1746, melsi]ța Noem|vrie] 20. 

2. Pe un Catavasieriii din Bucureşti, 1742: 

Tu eşti Dumnezeului nostru, carele cu înţeleptune toate 

le-ai făcut și le-ai plinit. Prorocii ai tremis, Hiristoajse, ca 
să prorotasca venire ta şi apostoli ca să, propovăduiască 

măririle tale; ce aciea ai prorocit venire ta, iară aceste 
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timindu a dobindit cele ce ai pohtit; şi să roagă ție 
ce se ie în ora(?) înpreună cu cea ce te-ai născut pre 
tine, să, odigneşti, Dlujmnezeule, sufletele carele ai luatu, 
Şi pre noi se ne învredniceşte Înpărăţiei tale, cela ce 
ai răbdat cruce pentru mine osinditul, Miîntuitoriul şi 
D|ujmnezeulu miei. 

3. Catavasierii din Blaj, 1793. 
4. Pe un Evhologhion din Bucureşti, 1722: 

Domnului să ne rugăm. Părinte Sv(i)nte, vratul sufle- 
telor şi a trupurilor noastre, ce cela ce ai trimis pre 
unul născut Fiiul tău și Domnul I[isus) H[ristojs să tămă- 
duiească, toate neputinţele şi din moarte să-i izbăvască, 
tămădueşte și pre pomărzvanicul şerbul tăi acesta... 
de neputinţa sufletească, şi trupască ce-l ține, şi-l în- 
viază cu bun darul Hrlistojsului tăă, pentru rugăciunile 
prebi[a]eoslovitei stăpinei noastre Născătoarei de Dum- 
nezăii şi purure Fecoarei Mariei și a tuturor sv[i)nţilor 
tăi, că, tu eşti izvorul tămăduirilor, H[risto]s Dumnezăul 
nostru, şi ţie mărire-ţ inălțăm, Tatălui, și cu unul năs- 
cut Fiiul tăi, şi cu cel de o ființă al tăiă Duhu, acum şi 
purure şi în veci vecilor, amin. Stoica Ionu, în Făurar 
18 din.... 

5. Pe alta pagină: 

Să, să ştie că atasta sfțăjntă carte ce se cheamă Mo- 
litvnicu, l-am vîndut ei, Dumitru din Sibielu, fecorul 
Gurmi Tăbanu, anume din Ținutul Sibiiului, şi l-am vin- 
dutu în varmeghiia Maramureşului, în eraşul Cosoului, în 
sat, în Vălean[i), anume lui popa Lupul; şi, cînd am scris, 
era, curjerea anilor valeat 7231, dar dela H(ristos) 1724, 
mesița Feurarie 28. 

Însemnare despre banii care i-au lăsat Ardeleanu lon 
cu soaţa sa, Nemiş Anna a Raţului: șasezeci de fulorinți 
ati eşit dela Mihne Ion, un mărieş din şepte fulorinţi şi 
2 husoși, la Căcan Ignat 4 zloți şi 2 husoşi; Mihne Ion 
ati mai dat 2 zloți; şi aşe fost 9 florținţți.... 

6. Pe Liturghii din Blaj, 14756: | 

Acasta s[fănltă Liturghie ai cumpăratu Radu Ionascu
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pi[n]tru 4 florinţi, şi ai datea la, besereca în Corneşti, 
vele[t] 1756, April 23. 

7. Pe un Molitvenic de Bălgrad, 165%: 

Întru numele al Tatălui şi Fiului şi a Sflăjntului Duh, 

amin. Acasta carte, Trevnicul, ai cumpărat Eoana Griga 

(rupt), şi au dat la hram svinţilor Mihail şi Gavrilu, in 

sat în Văleni; cine ar depăria, să fie treclet şi proclet. . .. 
8. Pe un Octoih din Bucureşti, 1720: 

Acasta sfi[n]tă dumnezească carte cesă cheam[ă| Octoihu 
să ştie că east[e] a lui Dumitru ot Sibiel, fecorul Gurca 

Tăban, şi l-am cumpărat pe ban bun şi drept ai mii, 

drep: (rupt), şi l-am cumpărat cindu învăţam la dascalui 

Staicu şi la părintele popa Calin, şi l-am cumpărat dela 
legătoriul de cărţi din Colţa, din sfilnjta mănăstire a 

Spătariului Mihaii, şi, ciln]d l-am cumpărat, era curjerea, 
anilor leat 7230; ei, Dumitru ot Sibielu ; iar acum iar să 

ştie că l-am vîndut în varmeghiea Maramurăşului, în 
eraș|ul] Cosoului, în satu inu Văleani, anume lui popă 
Lupul, şi, cind am scris, era anii Domnului 1724, mesiţa 
Feurare 28. 

9. Pe un Penticostarion din Rimnic, i;43: 

Nemiş Vasalie, diiacu bisericii din Văleni; 1745. 
10. Pe o Psaltire din Rimnic, 1764: 

Pre-luminatul Craii alu Unga(rjiei Francisc Iosif în- 
tii sat încoronatu de rege al Ungariei in anul 1867, 
Iunie a S-a, cu corona Sflinjtului Ştefan. 

11. Pe altă pagină: 

Înveţetura cum se ceteşte Psaltirea, preste săptămînă. 
Simbătă seara catisma 1, 11; Dumineca dimineaţa â 2, 

13; Dumineca sara catismă nu este; Luni dimineaţa 1,4, 5; 

sara 7; Marţi 1, 7, 8; seara 9; Miercuri 1, 11; sara 12; 

Joi dimineața 13; de sară 15; Vineri sara 18; Vineri de- 
mineaţa 19, 2; Simbăta demineaţa 12, 19. 

12. Pe un 7riodion din București, 1747: 

Acast s|fănjtă carte ce se chiamă Triod, am cumpă- 
rat-o ei, Gojea Timoc din Văleani, drept 20 de fjlojrinţi, 
şi o am închinat aici la sflăjnta besereca în Văleani . . ., 
hramul mai marilor Voivoz Mihail i Gavriil, ca (să) fie 

748. 

749. 

750. 

751. 

752. 

753.



754. 

755. 

756. 

757. 

758. 

759. 

204 VĂLENI 

în veaci aici, iar care om sar ispiti a o înstrăina, sati 
di(n) preoţi, sati din] clirisi, sa diln] mireani, să fie 
anahtima, şi afurisit de 318 sf[inţți dela Nicheia şi d[e] 
alţi sfliJnţi de toţi, şaii fost în 1731, Şi ca să fie pe[nt)ru 
ertarea păcatelor meale. 

13. Pe scoarță: 
Dau înștiilnjţare că Marica se mari)t|at] în Bărusana, 

după, fezorul Tulun Bedelucam Poma, şi se mărit(at) Du- 
minec[ă], la, lasare de carne. Scris-am ei, diiac lonu din 
Văleni. 

14. În jur, pe păretele altarului: 
În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfint, amin. 

Fiind îndemnați, anume preotu . . .. Şi au slujit preutul 
Ananie Stanca întru acest sfintu oltariti cincizeci de 
ani . . „„ al săi slujitoro cirznicu Nemişi Vasalie a Ra- 
țului, și ai zugrăvitu acestu sfint oltarii cu cheltuiala 
sfinti besereci, cărora să fie pomenire în veci de veci, 
amin. 

15. În biserica bărbaţilor, pe părete, de-a dreapta : 
Şi am zugrăvit ei, Hodor Toader, din Vişeul-de-mijloc ; 

1807. 
16. De-a stinga: 

O au zugrăvit atasta, sfțăntă] beserica, în anu D[o]m- 
nului 1807. 

17. Pe cor: 

O am zugrăvit ac(ajsta stăntă besareca pe vreme 
Înălțatului Înpărat Franţiscus al doile şi a Ecelenţie 
sale episcopului de Moncaci Anârei Bacenschi, vicareşi 
ai Maramurăşului Pop Vasilie canonic, şi stăpinitori al 
eraşului Cosoului protopop Teodor Rădnic de Giuleşti, 
parohuşi locuitor de sat Stanca Ioan, Nemiş Vasalie 
cîr[znic şi cu alţi slujitori. de bine, cărora să fie pome- 
nire în veci vecilor; şi am făcut acest potlaşi, ei, anume 
Nemiș Vasalie, cir[zjnic. 

18. Pe părete, la strana stingă: 
Din mila lui D[ujmnezăii sai rădicat acasta sf|ăntă] 

besereca. pre temelie noo în anul 1796; sai întărit turnul 
în anul 1796, cu sirguiala boerilor de sat, Stanca Anonie  
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parohuș, Pop lon diac, Nemeşi Vasalie cirznic, Goje 

Toader a lui Dăncuşi nemiş-birăă, Goje Pătru, Nemiş 

lacobu . . ., şi cu alţi boeri, ca, să. le fie pomană în veci. 
19. Pe o icoană: 

Acalsjta sițăjntă icoană ai plătit Goje Toderu şi cu 
soța sa Palaghia, ca să le fie pomană în veci de veci, 
amin; 1779, luna lui Dechemvrie 10 zile. 

XLIX. 

VIŞĂUL-DE-JOS, 

„ Antologhion din Rimnic, 1145. 

Apostol din Buzău, 1743. 
„ Pe Biblia lui Bob, Blaj, 1795: 

Acasta, sfintă carte Biblie au cumpăratu-o nemiși şi 
porţieşi săteni Vişeului-de-josu, ai cumpăratu, şi cu banii 
dinu curţile cele rusăşti a lui Popu Stefenuţi, cari sati 
vindutu, sai datu optusprezece zloți şi patruzeci de 
greiţari. 

4. Pe un Ceasoslov din Rădăuţi, (745: 

Acasta carie svinlă o ai cunpăratu popa lonasco, cu 
preutasa sa, Marica, şi au datu pe dinsa 8 florinţi. 

5. Pe altă pagină: 

În numele Tatălui și a Fiiului şi a Sfintului Duh, amin. 
Acasta carte anume Ciaslovu l-ai cunpăratu Pasco Ion 
cu Paşco Ursul, fraţi amindoi, dela văduva lui popa Toader, 
adecă Cozma lleană, deptu patru florinți, ca să le fie po- 
mană şi lor şi mărădicului lor. Deci, cine o va înstreina 
fără ştirea, şi voe acestor doi fraţi mai sus numiţi şi 
deregătorilor beserici Vişeului-de-jos, fiinducă pă sama 
acesti svinte hesereci este cunpărată și pentru acee 

9 
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pricin[ă) . . . fura sati într'alt modu . . ., să fie afurisit; 
anul Domnului 1 ..., în luna lui lunie în 1 zi. 

6. Pe un Catavasieriă din 1768: 

Acasta carte o am cumperat drept 3 lei . . „, in tir- 
gulu Horloulu, ei, Timotei Bora dine Vişeul-de-jos. 

1. Pe Chiriacodromion din Bălgrad, 1699: 

Întru liubovul neobişa (sic) a presvintei de Dumnezăii 
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Născătoare Marii, a cherui este hramul Blla]goveştenie, 

acelaşi cijns[tjite carte de învăţăture, anume Ev[an|ghelie 
Ucitelna, Pu cumpărat jupinul Bora, Vasilie şi cu jupi- 
neasa sa, lustina, şi aii datu într'insa de zece fiorinţi; şi 

satulu ajutor şi cu Pop Ştefănuţ, iară zece florinți; care 

să nu fie depărtate dintr'icela loc suplt] acela blăstăm ; 
anul Domnului 1700. 

8. Pe o Bvanghelie din Bucureşti, 1742: 

Să să ştie ca casta sflăjntă Evanghelie o aă cun- 

păratu Vasile Donca din Vişeu-de-josu, direptu 15 flo- 
rinți, şi o ati dat la besereca u(njde este hramul Bi[aj- 
goveştenie, să-i fie de pomană, lui şi părinţiloru lui, să, 
se pomenescu ; şi car[e] va fi preutu, să'ibă a pomeni acaste 

nume: erei Grigorie, ereiţa Nastahie, Toadere, Ionă, 

Gheorghie, Titiiana, Anişora, Ionașcu, Marțilcuţa; şi 

cine o va înstreina dela besereca, să fie afurisitu de 318 

de părinţi sflijnţi dela Nichiea,şi de mine, de unul pă- 
cătosu; m[isejţa Noevrie din 24 di zile, v[elijejat 7251; şi 
am scrisu e, Anghelu diiacu; dela H|risto]s 1743. 

9. Pe un Fuhologhion de Iaşi, 1744: 

Acasta sfintă carte Molitevnicu sai legat cu teltuiala 
lui popa Danilu, ca să-i fie pomană lui și mărădicului. 

10. La capăt: 

Și sai scris acestu molitva de mine, întru toți mai 
micu şi plecatul Ion, legatoriul de cărţi, find popa 
Gheorghie; meseţa, Inuarie 20 de zile, veleat 1769. 

11. Liturghierii din Blaj, 1817. 

19. Liturghii din Iaşi, 1759. 
13. Pe un Octoih, fără titlu: 

...„ Scris-am ei protopop Fogoroş Alexandru dela 
Șintereag. V latu 1757, luna lui Dechemvrie 8 zile. 

14. Pe altă foaie: 

În numele Tatălui și a Fiului și a Sffăjntului D[uJhu, 
aminu. lată acasta, sf[ă)ntă carte, anume Octoihu, o'ă cum- 
părai în sat în Fereşti. dreptu 8 florinţi, ai dat Ţiple 
lonaş şi soța sa, Palaghie, şi fii, Petre, 2 mărieşi, ca să le 
fie pomană pînă la 7 săminţe, Țiple Gheorghie 1 mărieşi, 
Țiple Andraş şi cu soaţa sa, Anuţe, 1 mărieș; Rădnicu
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Mihai şi cu soaţa sa Marica ati datu 1 mărieş, Onţa 
Ion şi cu soaţa sa, Marica, şi cu fiul loru, Simeonu, aii 

dat mărieşu, Vlaşinu Mihaiă şi cu soţa sa, Odochie, au 

datu 1 pătacu şi 2 potori; Onţa Nechita și cu soaţa sa 

Pelaghie ai dat 1 marieş, Onţa Grigorie şi cu soaţa sa 

Mariuţa ai datu'2 pătaci, Țiple Gheorghie și cu soaţa, 
sa Erina şi cu fiul lonu ai dat 1 mărieş, Goje Andraş 

1 mărieş, Goje Marica ai dat 1 pătac, Ardelean lonu 

şi cu soața sa loană, şi cu fii săi, aii dat 1 mărieşu, 

Rădnicu lonu şi cu soaţa sa aii dat într'acasta, sfțăjntă 

carte, aii datu 4 florinţi, pentru sufletul săi şi a toată 
săminţa sa, pină la a 7 rod, ca să le fie pomană; Ţiple 
Nechita, şi cu soaţă-sa, Pelaghia, ai dat 1 mărieş și 2 po- 

tori; şi at dat la st[ănjta beserecă, la hramul Sfintu Ni- 

colae, vleat 1768, lunie 17 zile. Iară cine să va ispiti se 

o a fure, sai preut, sai diiacon, saii ipodiacon, sati ceteți, 

acela să fie afurisitu de 318 de părinţi sfli)nţi. anatema, 
cu toată casa lui. 

15. Pentecostarion din Rimnic, 1143. 

16. Pe un Zriodion de laşi, 1747: 

Acasta, carte, anume Triodu posna, o ati cunpăratu 
popa lonaşco şi cu popa Vasile, şi a datu 2 vaci, una 

dela Farama, una dela Istratie; li-au fostu luoată în să- 
rindare. 

L. 

VIȘŞĂUL-DE-MIJLOC. 

î. Pe un Antologhion din Rimnic, 1745: 

În numele Tatălui şi a Fiului și a Duhului Sfint; 1748 
ai Domnului, lunie în şase zile. lată ei, popa luscu Lupu, 

den mila lui Dlum)n(e]zăi, şi părinţi mei, Dumitru, Pa- 
laghie, Ivadochie, amu datu întru acast[a] sfțăntă carte 14 
florinţi, şi o'mu datu pomană pînă al şeptele neamu. Den 

mila lui D[um)n(e]zăii e, B[o]rşan Precupu, cu soţul mei, 
Ileana, amu datu pre acasta sfintă carte, amu.datu 14 
fiorinţi, pentru păcatele nostre și a părinţilor noştri şi 
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pinlă] şeptele neamu; totu se pomeineasca dela mine; vin- 
dutu-s'ai(?) saburul în Vișeul-de-mijloc, leat 1748, Junie 6 
zile. 

2. Apostol din Blaj, 1766. 
3. Pe Biblia lui Bob: 

Acasta s|făntă] carte, anume Biblia, o'ă cumpăratu-o ju- 
pinu Sima Ion ai Safte a Gafti şi cu soţa, dumisale, leana, 
şi ai dat pă dinsa, 77 de zloți, şi oii datu-o pomană în: 
besereca, Vişeului-de-mijloc, unde este hramul Propo- 
domnii Parascheve, ca să le fie pomană şi lor şi părin- 
țiloru loru, adecă lonu și Safta, și a altora, pină la al. 
şeptele niam, în zilele craiului Franţiscus al doile, şi a 
episcopului dela Ungvar Andrei Bacenjs|chi, şi protopop. 
eraşului-de-sus Pop Vasilie din Rozavle, iară tisturile 
eraşului-de-sus din Eud, Soplonţai Palii jurat-mare, şi al 
doile Dunca loan din Şiei, şi nemiș-birăă-mare Ivaşco. 
Lupuca a Huzi, şi parohuş a satului, Simon Ştefan, scriind 
singur cu mina sa, în 12 zile a lui Noemvrie, anu Dom- 
nului 1804, fiind eă mai sus numitul prestrănepot a lui 
Șanta Gheorghie şi a fecorului sălii) a lui Andreaş, şi a 
fete lui Andreaş, Nuţul, şi fesoru Nuţului, Ignat, şi a feto- 
ru lui Ignat, Vasilie, şia fe&orului lui Vasile, Matei, şi a 
fezoru lui Matei, Lupu, şi a Lupului fetor, Şimon popa. 
Ştetan ; amin. 

4. Ceaslov, fără titlu. 
5. Catavasieriă din Blaj, 1768. 
6. Pe o Evanghelie din Bucureşti, 1760: 

Acasta svintă Ivanghelie o'mu cumpăratu ei, Grad popa 
Ion, şi cu soața mă, Palaghie, şi amu datu ai mei zece 
florinți, şi Zetu Jon cu soţu-săii, Odocă, 5 florinţi, şi Zetu 
Găvrilă cu soțu-săii, Lupa, 2 florinţi, şi Zatu Mihaiti, cu 
soțu-săti Ică, 3 florinţi ; 1766, mesiţa în Noemvrie în 8 zile. 

1. Pe o altă Evanghelie, 1645: 

Acasta carte sfăntă ce iaste tilcul Sventei levanghelie, 
cunpăratu-o-aii Tomoiaga Roman cu fecorul săiă, Simion, 
şi Tomoiaga Onaşco, derept 16 florinţi, şi o ati dat în 
svănta besereca în Vişeul-de-mijloc, unde iaste hramul 
sventei prepodobneei Paraschiva, să le hie pomană, şi 
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lor, și părinţilor, şi a tot rodul. lar cine o va luă sati o -:: 
va fura din besereca, ao poarte cum nu se cade,să hie 
blăstamat de 318 de părinţi svenţi ce ati făcut săborul 
in Nicheia. În zilele lui Racoți Ghiorghi, craiul Ardia- 
iului, şi Becleani Iștoan, în cetate Hustului, şi Vladica 
Vasilie Tarasovit, şi protupop popa lonaşco din V|i]șeul- 
de-mijloc. 

8. Pe altă loaie: 

Anul 1782, lanuarie 26, au plătit legătura cărţii uceştia 
a do oară robii lui D[ujm[ne)zăă Tomoiaga Vasilie şi cu 
fecorul lui, Luca Tomoiaga, Tomoiaga Pătraşi şi cu soaţa 
sa loană, noru-sa, Maricuţa, și noru-sa, Palaghie, şi An- 
drei, soaţa lui Palaghie. 

9. Mai jos: . 
Scris-am eii, Grad Ion, să să ştie cidu amu vinit din 

Borşe; 1718. 
10. Pe alia pagină: 
En akre saga, 1651, canpennain înxanan MoaoAtu apyHe- 

HIIHCKONB AMApăMopackii Înpou H 43h cRoc pSRoB noAnics, 
H EROI MENAT NpARAAASR a4H(?) NSNHA cite RunrS pikomSr Evaie 
SunTeanos, paBn Bin Poman Tomoiarn 34 cRoe ornSipenic rpexon 
1 NOAPS%a cRoiro 4 ua, CROHX, H npiAaa ck A0 Xpams DPN ABH9H 
Hapackekin $ cec $ cepeAuSR Raiumak$; Ash EMS Bate AcBgoE 
BACpORA 1 wTnSipenie rpkron n... anna. îinyana Aoanacu, 
apxHennekenm. [În anul 1651, smeritul Mihail Molodeţ, ar- 
hiepiscop de Maramureş şi altele, şi cu mîna sa, aiă scris 
și cu pecelea sa a intărit, şi a cumpărat această carte, 
anume Evanghelie Învăţătoare, robul lui Dumnezeii Ro- 
man Tomoiagă, pentru iertarea păcatelor sale şi ale 
soţiei sale şi ale fiiilor săi, şi sa dat la hramul preapo- 
doamnei Paraschivei in satul Vișăul-de-mijloc; dă-i, 
Doamne, bună sănătate şi iertare de păcate . . ., amin. 
Mihail Molodeţ, arhiepiscop). 

11. Mai jos: 

Să să ştie cind ai fostu potopul cel mare aka sin 
[anul Domnului] 1742, şi să pomeniiască, și să fugă cine 
a mai aju[n)ge prihtate(!) țări. Scris-am eă, popa Lupu, 
epennor Vișeul-de-mijloc, . 

12965. Vol. XVII. 14 
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12, Pe un fFuhuloghinn din Blaj, 1182: 

Acasta carte, nume Molitfenic, l-ai cumpărat Șimon 
popa Ștefan, şi l-ai d[alt pre sama besereci Vişeului-de- 

mijloc, de unde este hramu propodomni Parascava, ca să-i 
fie pomană, şi lui, şi părinţilor lui, pină la a şeptelea neam, 
fiindu Şimon Ștefan. al şeptelea strănepot a lui Șanta 
Gheorghie ; adecă Gi:eorghie ai avut pre Andrei, Andrei 
aii avut pre Nuţu, Nuţu aă avut pre Ignat şi pre alţi 

fraţi, Ignat pre Vasile şi pe alţi fraţi, Vasile ai avut 

pre Matei şi pre alţi fraţi, Matei aii avut pre Lupu şi 
pre alţi fraţi, Lupu ai avut pre Şimon Ștefan popa, des- 
criindu ei singur cu măna mea, in anu Domnului 812, 

August în 30 de zile. 
13. Pe Voul Testament din Bălgrad, 1648: 

Haaoasnie oua H cokupurenie cegerare Aga, amin. Eu, Floriţa, 

şi cu domnul miei, şi cn Vasilie, şi cu frate-săii, cu lo- 

nuţu, în nede[j|lde Dumnezău să indurat, deci am cumpă- 

ratu acasta sfță]ntă carte dereptu 8 fiorinţi, şi am dat-oo 
pomană atasta carte, anume Tistamentu Nooi, ce se 

chema, lege noao creştinească, și am dat-oo în beserecă 

pamană(!), unde este hramul prepodobnei Paraschiva, în 
Vişeul-de-mijloc, ca să le fie pomană în veci, şi lor, şi pă- 

rinţilor, și strămoşilor, şi a totu rodul loru, tezorilor, anume 

Ionașco, Andrei, iară cine va o lua dinu sfță]nta bese- 

recă fără. b(lja[gojs[lo]venie, sati va purta-o cum nu se 
cade, sati va fura-o, să hie triclet şi proclet de 318 de 

oteţi ce a făcut saborul în Nechăa, şi să aibă judecata, 
inainte feţei lui H[risto]s; vleato 7165, in zilele lui Ra- 

cooţi Gheorghie; 1655, în luna lui Ghenuar în 5 Ana, ane 

[=am scris| loan diiac cv cpearnei Bus, amin. 
14. Ortoih din Buda, 1811. 
15. Pe alt Octoih, din Rimnic, 1742: 
Anume Octaiti l-ai cunpăratu Cubai popa Grigorie, cu 

soaţa sa, Lupa, dreptu la hramul si[fijnti propodovni 
Paraschivei in Vişeul-de-mijlocu, şi cine o va muta 

fără blagoslovenia la alta satu, să fie afurisit de 318 de 
părinţi sfinţi ce'n săborul în Nechea, şi de unu păcă- 

tosul ca mine, potrupopu Iocu ot Săcel, vicareşul Măra- 
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mureşului loan Blaajoschi, şi șupanu Serenciiu Frenţi, 
Sighetu jurat Saplonţai Vasilie, în Cuhe; ei, popa Lupul 
wr ceăo cpranea Vişeul nenicse wr kcra [=am scris de la 
Hristos) amin. În zilele lui Fiuşeru panu, nepotu lui Ca- 
rolii Frenţii, şi episcopul Emanoil. a Mocatului şi a Ma- 
ra moreșului. 

16. Pe altă pagină: 

Scris-amu ei. Lupu Ivaşco a lliesi lusco, or ceas Vi- 
Şeul cpenoR ...; 4744 

17. Pentecostarion din Blaj, 1768. 
18. Strastnie din Blaj, 4733, 
19. Alt Strastnic din Blaj, 1753. 
20. Friodion din Blaj, 17171. 
21. Pe un 7riodion dela 1771: 

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfintului Duh, amin. 
Cuvine-să-se atasta a şti cum că, cercina și ispitind 
scrisorile celor mai bătrini preuţi, precum a lui lusco 
popa Lup şi a altora mai bătrini, și am afiat cum că 
in anul 1710 au fost cuma ce mare, iară în anul 1717 
ai îmblat Tătari de ai robit omeni, și ai ars multe 
biserici prin Maramoreş; iară în anul 1742 aă fost tuma 
ce mică. După acee, în anul 1785, în luna lui August. 
au căzut omăt de de cătă, sară, şi pe dimeneaţă aă în- 
dețat cumu-i contu, şi ai degerat toate bucatele, adecă, 
mălaiu şi celelalte toate, prin varmeghe Maramurăşului, 
și aii căzut fomete mare peste toată varmeghe şi prin 
alte locuri, cît aă fost merţa de mălaiă cu... zloți, de 
ovăsu 1 zlot, şi aă murit mulţi omeni de fome. Iară în 
anul 1786 din luna lui Maii ai început a muri omeni, 
şi aii fost mare homori de omeni; iară în anul 1797, în 
luna lui Iunie, s'aii sculat nemnişugu într'ajutoriu lui 
Franţiscus al doile, că ai avut mare nevoe dinainte 
Frincului, că ai fost să-l țipe din Beci dela Scaunu, şi 
ai căzut bani pă nemiș; adecă pă care nai avut ne- 
mică, şi încă ai dat cite zece, doisprezece zloți. Scris-am 
ei, mult păcătosul Simon popa Ștefan, parohuş al Vi- 
şeonilor-de-miijloc, în zilele episcopului lui Andrei Ba- 
censchi dela Ungvar, şi vicarăș Gheorghie Cheseghi, şi 
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potropop Vasiilie din Rozavle; anul 1798, în 6 zile luna 

Octuvrie; iară în anul 1799, în Ianuarie, şi in toată 

iarna aceea, aii indeţat apele într'atita, cit Înpărăţie 

nostră şi alte Înpăraţii au scos de prin temniţă robi 

care 'aii fost de perit, şi aii cercat mările, şi nicăire nu 
saii aflatu slobodă, fără toate ai fost îndeţate, şi așt 
robilor li-aă dat graţie, şi aşe, cercind în scrisorile cele 
bătrine, am aflatu, cum că de trei sute de ani n'ati fost 

aşe îndeţate apele şi mările ca, într'acasta iarnă. 

22. Antimis rusesc din 1700, 

23, Pe o icoană a Domnului Hristos: 

Ac[aslta icoană sfintă amu făcut pinliru că buorilor /sic/ 
din salt] carile le pottescu cei dar sfă |nta. icoană, ca, să 
le fie pomană loru în veci, amin. Da apoi cele ce hu- 
lescu podoaba. a beserici, icoanele sfți]nte, şi acele să fie 
blăstămaţi dela. D[ujmnezăii şi dila 318 de părinţi sfinţi. 

24. Pe o cruce: 

Acasta cruce ai cumpăratu Sima loanu şi cu soața 
sa, loană, Ana; 1765, Noemvrie. 

25. Înlăuntrul altarului, pe spatele iconostasului : 

Sa zugrăvit cu banii composesoratului şi subu pre- 

sidiulu prea, onoraţiloru Domni: Ştefan Şimon protopopu 

onor., Basiliu Mihalca protopp. emer. şi caveleru alu 
ord. F. J. [., Alesiu Anderco homordeanu protopp. su- 

rogatu alu tractului Vișşeului, sub preoţia şi inspecţiu- 

nea mult onoraţiloru domni Basiliu Csobuly, Andrea 
Kovâts. Subu curatoria a lui Iuonu lusco, Mihailu Şi- 
monu, Demetriu Gradu, Vasiliu Csubanu, Nicolau Și- 

monu, Petrea Şimonu (cu litere latine). 

26, Pe podul bisericii : 

Sau pictat de Ottocariu Cutnicu, cu banii conposeso- 
ratului Vişeului de Mediulocu; 1874. 

27. Pe strana diecească : 

Acasta strană Ciuban Vasile a Latului. 
28. De-asupra ușii de intrare, săpat în piatră: 

Sau binecuvintat bise[rica| în 1827. Şimon Ștefanu, 
parohu.
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LI. 

VIŞĂLL-DE-Sus, 
1. Pe un Antologhiun din Rimnic, 1:45: 
Cu vrerea, Părintelui şi Fiiului Şi Duhului Sfintu, s'au 

'demnat Petrica Toderu [de au] culmipăratu atasta 
carte pintru 30 florinţi, şi o datu pomana la besereca 
Vişăului-de-Susu; iară, de sar afla să o fure, sai să o 
fure, sati să o şi vi[n]ză, s[ă] fie afurisit şi anaftema. Leat 
7256, ai Domnului Sfint 1748, Feurar 18 zile. . 

2. Pe un Apostol dela, Blaj, 1757: , 
Cu vrerea Părintelui şi a TFiiului şi a Sfintului Duh, 

sau îndemnat Hapca şi cu gazda dumisale, Parasca. 
acasta, svintă carte, anume Apostol, pentru 14 florinţi, 
Şi o ati dat în besereca Vişeului-de-sus, unde este hra- 
mul marelui muclejnic Dimitrie, ca să le fie pomană în 
veci de veci; iar cine sar afla să o mute din sfinta, sau 
să o fure, sati să o vinză, să fie afurisit şi procleţit şi 
piriș cu sflăjntul m[ujfe]nic Dimitrie. la zuoa de Judeţ; 
ani Domnului 1771. luna lui Iulie 24. 

3. Ceasoslov din Neamţ, 1874. 
4. Pe alt Ceasoslov, din Rădăuţi, 1745: 
Cu vrerea Părintelui şi a fiului şi a Duhului Sflă]nt, 

cumpărat-ai atasta carte, anume Polostavu. Ţibag Va- 
sele, cu gazda, dumisale, anume Parasca. Și O ati dat în 
silă)nta, besereca, în Veşeul-de-susu, unude este hramul 
pre-cuviosi maici nostre Paraschivi. ca să le lie po- 
mană dumilorsale şi părinţilor dumilorsale şi a tot ro- 
dul dumilorsale. Iară cine o va fura sati o va vinde din 
svinta besereca atasta, ori preut, ori diiacu, ori mireanu, 
să fie afurisil de 318 de oteţi, treclet, proclet, maranata. 

5. Pe un Fuhologhion, fără tiu: 
„.„. Molitevnic s'ati inderanat și l-ai cumpărat Sorie loan 

cu gazda dumisale, drept 10 florinţi, și 0 ai datu în 
sfinta besereca unde este hramul prea-cuvioasei maicii 
Paraschivii, şi să le fie pomană pentru sufietele dumi- 
lorsale, iar cine saru afla să o fure sai să o vinze din 
svinta besereca, ori preutu. ori diiacu. ori mirean, să fie 
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afurisit şi blăstămat de 318 sfinţi părinţi, treclet, procletu, 

anatimă, maranata,, să-i fie piriş prepodobna Paraschiva 

la zuoa, de judeţ, amin. 
6. Liturghieriu din Sibiiu, 1862. 
7. Pe alt Liturghierii, din 1776: 

Cu vrerea, Părintelui şi cu pozvolenie Fiiului şi cu in- 

demnarea Stță]atului D[uJhu s'aii îndemnat atasta jupi- 

neasa, anume Teodosie, gazda lui Tomoiaga Jiga Eremie, 

cu şomă de 20 florinţi, şi o aii datu în svinta besereca, 

a Veşeului-de-susu, unde iaste hramul sfță)ntului m[uJ- 

&fe)nicu Dimitrie, ca se le fie pomană loru şi a totu 

neamul lor; iară cine ar indrizni şi aru obrăznici să o 

fure, preot sai mirean, saii să mute din beserica, ale- 

gîndu de s'aru strămuta, slujba din beserica, cu vre-o mij- 

Jocire, încă tot să fie în ceealalta biserica de slujbă şi 

de pomană, iară intr'alta formă cine o va depărta, să 

fle judecat de Dumnezăii ca un fur de ceale sfinte; in 

anul 1779, lunie 29. 
8. Octoih fără titlu. 

9. Pe un Pealtecostarion din Blaj, 1768: 

Aciest sfint Penticostari Pai legat Poppu Jânos car- 

tor [litere latine). . . . vrerea, Părintelui şi cu puternicie 

Fiului şi cu îndemnarea Sflăjntului D[ulhu, sai îndem- 

nat anume lacovu Radu şi cu soaţa sa, Maria, şi ai 

cumpărat atasta sfintă, carte . . ., şi o au dat pentru 

sufletul lor și a toată rudenia loru, la besereca noaoi, 

unde este hramul sifi|ntului mare mucenic Dimitrie; iară, 

cine ar indrizni, din fraţi, saii din mărădic, sai din strein, 

să o mute saii să o fure sai să u vînze, să fie afurisit 

„si proclețit ca Arie, şi să fie piriş Sflijntul Dimitrie la 

zuoa. de judeţ; în anul 1777. 
10. Zriodion din Bucureşti, 1747. 

11. În altar: 

Sai pictat sub conducerea, zelosului R. V. D. proto- 

popu V. Mihalca; 1869. 
12. Pe iconostas: 

Anno domini MDCCCLXIX. pinxerunt F. W. Koutnik, 

kuklenensis, cum suo filio Ottokario, hoc templum. 
= : 
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TABLA LOCALITAȚILOR. 

A. 

Als6-Apsa (numele maghiar al 
A pşei-de-jos). V. Apşa-de-jos. 

Alsurâna (numele maghiar al 
Ronei-de-jos). V Rona-d eo. 

Anderco (familie) 6, 96, 137, 
1. 

Antim (Jvireanul, Mitropolit),34, 
Apafiy (Mihai, principe), 36, 114, 

195. 
„ Apşa-de-jos, 1-8, 6, 

Băcicoiel, 9-10, 12-3, 83. 
Băcicoielu- Mic, 9, 11-3. ; 
Baia-Mare, 138. i 
Baia-Sprie, 10. ! 
Băița Ur Baia-Mare), 64. 
Băiuț ([. Lăpușului), 106. 
Bândreni (partea satului Căli- 

neşti către Ocna-Sugătag), 
69, 71-2. 

Băşcoel. V. Băcicoiel. 
Baiiz (= Bati Z-Vaşvarei,Ţ.Săt- 

mariului), 192, 
Beclean, 55. 
Belgrad, 132, 
Berbești şi Bărbesti, 14-8, 21. 
Berzunţi, 132. 
Betiţi (în Ardeal ; Băiuț 2), 161. 
Bicsad (Bixad), 174. 
Birsana, 20, 22-6, 57, 87, 92,14, 

iipşa-de- mijloc, 3-8. 121, 124, | 
146, 

Arad, 190. 
Ardeal, 5, 7, 46, 69, 105, 108, 

131,134,161.(Mi propolitul Sava 
Brancovici), 36, 131. (Ioasaf), 
132. (Inochentie Klein), 163. 

Austriaci (intrare in Maramu- 
reș, 1687), 152. 

143, 149, 152, 181, 183-4, 19, 
204. (călugării din), 26. 

Biserica-Albă, 27-8, 102. 
Blaj, 5, 7. (Mitropolitul Vancea, 

de), 15. V. şi Ardeal. 
Bonţida, 155. 
«Borlanoveţi» (în Moldova), 36. 
Borşa, 28-9,31-2,37-40,40-2, 44-45, 

152, 209. (lupta de la), 152. 
Borșa-de-jos, 33. 
Botiza, 45-8, 101. 
Braşov, 106, 136. 
Breb, 24, 46, 48-9, 51-3, 117-8, 

174, 183. 
București, 25, 31, 131. (Spitalul 

Colţei), 203. (Mitropolia din), 
131. (dascălul bogasierilor 
din). 31. 

Budești, 47, 5461, 63, 65, 182. 

NOTA. Numele satelor maraimnurășene sint tipărite cu cussive.
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Căieni (partea satului Căli- 
nești de către Văleni), 66-09. 

Călinești, 15-6, 20, 66-8, €9-72, 
112-3, 188. 

Cantacuzino (Ştefan- Vodă), 165. 
(Mihai Spătarul), 203. 

Capnic. V. Cavnic. 
Carăiul-Mare (ung. Nagykâ- 

roly), 196. Ă 
Carol al VI-lea (imparat) 10. 
Cavnic-Baie (= Capnic, ţ. Mă- 

năștur), * 56. 
Cetăţele Ceteţele. |. Baia-Sprie), 

Chiev (şi mănăstirea Pecersca), 
13. 

Chioara (Ţinutul), 50. 
- Chiueşd (com. Sălagiului), 155. 
Chiuza (com. Solnoc-Dobica), 

1-2, 108, 192, 194, 
Chiuzbaia, (= com. Sătmar), 

57. 

Daneş (= Dănești, 1. Baia- 
Sprie), 4. 

Darva (sat rusesc în Maramu- 
răş, lingă Uglea), 123. 

Deal («peste deal» ;în cercurile 
Mara șiCosăii ; şi muntele Gu- 
tin, hotar spre Sătmarii), 85. 

Dej (Ținutul), î. - 

Eraşul-de-sus, 9, 38. (-de-jos), 
41, 8. 

Fejeregyhiizu. V. Biserica-Albă. 
Ferdinand (Împărat), 44%. 
Ferești, 21, 101-5, 206, 
Fernezei ([. Baia-Sprie), 193. 
Ferşu-Bane(= Felsâbânya). V. 

Baia-Sprie. 

Cirneşti (= Corneşti ; în 1. Mă- 
năştur), 63. 

Comăneşti (Bacăii), 8%. 
Comorzana (odinioară partea 

din sus a satului Sirbi, către 
Budeşti ; azi, în- Ţara Oașu- 
lui), 47. 

Corneşti, 10. 70, 73-4, 16, 102, 
104-5, 156, 203. 

Cosău (rii), 15-7. 
Cosăii (eraş), 16, 22, 53, 56-7. 
Cosma. (? Polonia) 1î4. 
Coştiii (sat cu mine de sare; 

locuitorii, odinioară Romini, 
azi sint rusiticaţi. În biserica 
parohială rusească şi azi se 
află cărţi rituale romănești), 

Crăceşti, 80-1, 201, DI 
Cuha, (= Cuhea), 41, 44, 59,6, 

82-5, 121, 150, 211. (ierodia- 
conul Nicolae), %. 

Desești, 62, 85-90. 
Dintrun Lemn (mănăstire), 31. 
Drăgoiești (rus. Drahova, ung. 

Kovesliget), 169. 
Dragomirești, 12, 91-83, 95-100, 

120, 124, 157, 160, 165. (proto- 
“popul Dumitru de), 124. 

Eudu. V. leud. 

Francesi, Î4, 211. 
Francisc (impărat), 13-4, 14%, 

160, 164, 204, 208, 211. 
*rancisc-losif I-iu, 6, 53,99, 203. 
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Gherla, 6,195. (episcopi de : Ioan 
- Alexi), 6. (canonicul M. Şer- 

ban), 6. 
Giuleşti, 57, 59, S8, 105-7, 116, 

129,185,204.(Teofan monahul), 
130, (Vasian monahul), 130. 

Hărniceşti, 112-5,. 
Hirlăă, 205. 
Homorodul -de-jos (com. Săt- 

mar), 61. 
Holeni, 116, 174-5. 
Hotin, 36. 
Hozavle. V. Rozavle. 

Iapa, 118-9 
Iaşi, 67, 101. 
Ieud, 13, 44, 44, 57, 64, 81, %, 

95, 98, 120-6, 132, 134, 146, 
173, 208. 

Jociceşti. V. Oanceşti. 

Jereuşia (ung. Olâh-Gyuros, . 
Supurului), 62. 

Jeroaşa. V. Jereuşia. 

Kuilinfalva. V. Călinești. 
Kărolyi (Ferenez), 211. 

Lăpuşul-Romănesc, 125, 152. 
Larga (Ţ. Lăpuşului, 195. 
«Lembiisca» (țara), 34. 

G. 

i Glod, 1907-11. 
Glod-Slatinca (= Slătioara), 109. 
Gyulafalva(azi Măragyulatalu), 

V. Giuleşti. | 

Hrozavle. V. Rozavle. 
Hueresi. V. Hurez. 
Humor (mănăstire), 30. 
Hurez (ung. Nânti, Ţ. Supu- 

rului), 63. 
Hust, 59, 209. (eraşul), 59, 63. 

Iod. V. Ieud. 
I0od. V. Ieud. 
Iosif L-ii (Împărat), 119. 
Isa (rîu), 47, 57, 59, 64, 75, 

193, 

Jungi(Juji: ung.Gyongy ;îbid.), 

Kortoelyes. V. Peri. 

Leopold I-iti (împărat), 81. 109. 
(al Ii-lea), 13. 

Leordina, %, 197, 129, 139,



M. 

Mădăras (com. Sătmariii), 2. i 
Maierul (com. Bistriţa. Năsăud), ! 

1 
Mako (oraș), 195. 
Maramurăş, 2, 12-5, 19, 92, 27, 

39-40), 43-4, 50, 53, 57, 59, 64, 
69, 72. 74-5, 107, 119, 124,128, 
133, 152, 165, 173, 184, 19%, 
211. (Ruşii din), 6. (Episcopi 
romîni : Mihail Molodeţ), 42-3, 
101, 209 (?). (Stanca), 43. (Do- |! 
softeiii), 2, 68. (losit Stoica), 
passim. (Serafim), 2. 100. (— 
ruși : Andrei Bacinschi), 9, 13, 
15, 24, 41,44, 56, 59,64, 172,90, 
93, 95-8, 134, 154, 195,198, 204, ! 
208, 211.(Gheorghie Ghenadie - 
Bizanţie), 10. (Gavriil Blajovs- 
chi), 9%. (loan Bradaci), 5, 7, 
19. (Emanoil Olşavschi), 6, 15, 
41, 44, 57, 93, 95, 98, 114, 184, 
2411. (Alexie Poci), 96, 160, 164. 
(Vasile Tarasovici), 209. (Vi- 
cari: Petru Anderco), 6, 96. 
(Daniil Havrilovici), 57, 174, 
184. (Gheorghie Kăszegy), 24, 
40, 90, 198, 211. (Vasile Pop 
din Tarna), 13, 204. (Ale- 
xandru Ragoczy), 56, 54. i 
(Andrei Tarasovici), 195.(An- 
drei Zsetkey), 19, 42, 91, 108. 
(Protopopi şi vice-arhidia- 
coni : Alexie Anderco Homo- 
rodeanul, la Vişăni), 137, 211. 
(lonaşcu Bale, Săcel), 91. (Io- 
naşcu Pleşu Bale, Săcel), 42, 
57, 210. (Lupu Bale, leud), 41, 
44, 93, 95. (lon Grad, Vişăul- 
de-mijloc), 40, 208. (lonaşcu — 
acelaşi (?), Vişăul-de-mijloc), 
209. (Lupu, Ieud), 64. (Vasile 
Mihalea, Vişăi), 137, 146, 
212, 214. (loan Mihali), 9%, 
129. (Nichita, Borşa), 37. (Şte- 
fan Petrovai), 109. (Vasile 
Pop. Rozavle), 208. (Andraş 
Rednic, Giuleşti), 57, 64, 8, 
106, 116. (Todor Rednic, Co- 
său), 6, 24, 56, 90, 106, 14, 
204. (Vasile Rednic, Giuleşti), 
90. (Grigore Roşca, Rozavle),   

TABLA LOCALITĂȚILOR 

159. (Petru Şelca.asesor), 129 
(Simon Ştefan), 212. (Timo- 
teiă din Moiseiii), 10, 45. (Va- 
sile, Rozavlea), 40, 154, 212. 
(Vasile, Vişăul-de- jos), 36. 
(Vasile Volosan, Sighet). 6) 
192-4. 

(Fișpani: comitele Gheorghe 
Apponyi), 42, 91. (Bârkoczy 
Imbre), 57, 65, 98, 121, 123, 
187. (losif Bethlen), 81, 163. 
(comitele Ladislaii Haller), 
4, 59. (Francisc Rhedevy), 
43, 4. 

(Viceşpani: Mihai Bale de 
Ieud), 42, 91. 121-3. (Francisc 
Budai), 40, 57, 121. (PetruDar- 
vay), 123, 187. (Dengeleghy ?), 
40. (Francisc Mârothy), 4i, 
65. (Alexandru —), 93, 9%, 
98. (Ştefan Pogan), 10. Mein- 
hard —), 36. (Paul Szaplon- 
czay), 40.(Francisc Szegedy), 
18, 59, 241. 

(Juraţi-solgabirăi : Mihai Bale, 
leud), 57, 65, 93, 95, 98, 187. 
(Bodu), 187. (Vasilie Boer din 
Săcel), 163,165.(I.Dunca,Şiei), 
208. (Simion Dunca, Sirbi), 
57. (Gavril Gorzăui, leud), 
93. (Vasile Man, Sighet), 6. 
(Petru Megyery), 91. (Ladis- 
lau Magheri, Șieii), 40, 42, 
121. ulieş Petrovan, Eraşul- 
de-sus), 36. (Popovici, Sighet), 
59. (Nicoară Rednic, Cosăii), 
15, 52, 65. (Râthy, Hust), 59. 
(Laslăui Simon, Sighet), 65. 
(Vasile Sopiîrţanul), 13, 41, 44, 
59, 65, 81, 121, 123,:187, 211. 
(Pavel Szaplonezay), 208. 

Maria-Teresa, 13, 15, 57-8, 64. 
Ma rocordai (Nicolae - Vodă), 

194. 
Mintii (com. Sătmariu), 140. 

(profesorul D. Pap din), 140. 
Moiseiă, 10, 15, 31, 45, 131-3, 

147, 163, 175, 187. (egumeni), 
182, (arhimandritul Iorest), 
63. 

Moldova, 28-30, 36, 67-8, 101,
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132. (Gheorghie Mitropolitul), 
131. (Antonie Mitropolitul), 
34. (NichiforMitropolitul), 184. 

Moldoviţa (mănăstire), 134. (şi 
arhimandritul Andrei), 134. 

Moscovia, 192. 

Nancova (sat rusesc in Mara- 
murăş, ung. Husztk6z ; cercul 
Hust), 43. 

Mănești, 23, 50, 138-144. 
Napkor (com. Szabolcs), 129. 
Napoleon l-ii, 194. 
Neamţ (mănăstire), 132, 
Nemigea - Rumănească (com. 

Solnoc-Doboca), 35. 

Oanceşti, 13, 13, 75, 84, 102-3, 
141-3. 

Oanciceşti. V. Oanceşti. 
Oana (vale, ce curge prin Vin- 

țeștii Budeştiului), 58, 206. 
Ocicești. V. Oanceşti. 
Ocna-Șugătag, 144-5. (preotul ca- 

tolic, prefectuş), 145. 

Pătrova (Petrova), 93,101, 145-6. 
Peri (rus. Hrusova ; ung. Kârt- 

velyes), 68. 
Pesta, 144. 
Feleritea (com. Solnoc-Dobica,), 

Pintea, Viteazul (haiduc), 60. 
Pinteni (munte aproape de Dra- 

gomireşti), 99. 

Racoviţă (Mihai-Vodă), 131. 
Racșe (în Țara Oașului), 104. 
Rădăuţi (Bucovina), 132. (epis- 

copul Varlaam de), 132. 

| 
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Movilă (Bogdan-Vodă), 30. 
Muncaciu, 5, 10, 15, 4, 4, 47, 

57, 59, 04, 134, 130, 163, 174, 
184, 211. (episcopie), 6, 22, 
(arhidiaconul D. loanoș), 163. 

Nicța (Teofan, Mitropolit de), 
4 

Nicula (șa lingă Gherla), 48. 
Noghifalău. V. Nuşfalăii (com. 

Bistriţa-Năsăud, ori com. Să- 
lagiii), 115. 

Olănescu (logofătul Ioniţă), 169 
Onciceşti. V. Oanceşti. 
Oradea-Mare, 194-5. (episcop: 

Mihail Pavel), 194-5. 
Orman (sat, com. Solnoc-Do- 

boca), 158. 

Poiana- Făgetului («loc de fin» 
la Mănăstirea Moiseiului), 135 

Poiana-lui-llieș (sat; Poieni), 
108, 141, 147, 158. 

Polonia, 114, 193. 
Purcăreţi (com. Sălagiu), 145. 
Putna (mănăstirea), 133. 

Râk6czy (Gheorghe L-ii), 28, 
209-10. 

Roma, 37, 113, 194. (Papa Be- 
nedict), 13, 57.
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Rohna-de-jos. V. Rona-de-jos. ! 
Rona-de-jos, 154-6. 
Rozavlea, 40, 124, 154, 157-9, 

208, 211-2. 
Rusca (munte aproape de Dra- 

somireşti), 99. 

Săcel, 10, 42, 57, 82, 91, 96, 108, 
130, 132, 151, 160-5, 210. 

Șaio-Poiana. V. Şieti-Poiana, 
«Şăleniacta», 34. | 
Săliște, 13, 93-4, 134, 151, 165-8. 

((biserica nistorească»), 94, 
d. 

Şandru Popa Lupu (războinic), 
38, 40, L 

Săpânța, 123, 169, 171, 173-5, 
Sarasău, 175-6. 
Sărat (locul, unde-s ocnele de 

sare la Ocna-Șugătag), 185, 
Șasa (com. Solnoc-Dobica), 50. 
Sat-Sugătag. V. Şugătag. 
Sătmariti (comitatul), 192, 196. 
Sibiiel (lingă Sibiii), 52, 202-3. 
Sibiiă, 161. (Ţinutul), 202, 
Sidet. V. Sighet. , 
Sieii şi Șeeii, 40, 78, 179-80, 187, 

196, 208. i 
Șică-Poiana (= Poieni), 148-9, 

153. 
Sighet (oraş şi inut), 5, 6, 15, 

17, 56, 59, 64-5, 99, 119, 180, 

Tămae (ung. Tomâny, com. 
Sătmariui), 185, i 

Țara-Romănească, 95, 165. (Ni- j 
colae dascălul din), 95. i 

TŢara-Ungurească, 43, 56, 81, 
98, 109, 124, 136, 144, 193, 203. 

Tarna (Ţara Oașului), 13. 
Tarniţii (munte aproape de Dra- 

somireşti), 99. 
Tăşnad (com. Sălagiii), 2. i 

Uinimăt (com. Sălagii), 2. ! 
Ungureni (|. Lăpușului), 63. 
Ungvăr, 2, 22, 106, 139, 198,208, 

Ruscova (sat rusesc), 157. 
Rusia, 73. 
Rusu (lingă Beclean), 55. 
Rusu (de peste deal, Ţ. Baia- 

Sprie), 74. 

bardi). 1 
Şintereag (com. Bistriţa-Nă- 

săud), 206. 
Sinti, 52, 57, 108, 145, 177, 180-5, 

Şişeşti (Şuşeşti) (com. Sătma- 
riu), 57. 

Slatina, 187-9, 191-5. 
Slatina (Băile), 194. 
Slătioara (şi Slatina), 187. 
Solnoc (comitatul), 56, 84, 158. 
Șomfalva (= Somosfalva), V. 

Corneşti. 
Şopron (oraş), 107. 
Strâmtura, 188, 195-8. 
Suceava, 29, 81, 131, 136. 
Sucevanul (loan Voiţa), 70, 72, 

81, 86, 115, 119, 156, 182. 
Sufalub. V. Corneşti. 
Sugălag (= Sat-Șugătag), 105, 

116-1. 

195, 211. (diac şi dascăl: Ui- 

Szabolcs (comitatul), 129. 
Szaplonca. YV. Sapinţa. 

Tatari, 152, 166, 211. 
Tăuţii-dintre-băi (= Tăuţii-de- 

jos, T. Baia-Mare), 92. 
Terebești (com. Sătmariă), 62. 
Tigani, 189. 
Timişoara, 190. 
Tisa (riul), 75. 
Tiuza, V. Chiuza. 
Trip (în Tara Oaşului), 82. 
Turda, 7. 

241. (episcopia din), 56, 7546. 
(profesorul Haina), 22. (semi- 
nariul din), 22. 
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Vad, 199-200. 
Valea- Porcului, 200-1. 
Valea-Plaiului (loc de fin, la 
Mănăstirea Moiseiului), 135, 

Valea Pomnişorilor (aceiaşi ob- 
servaţie ca mai sus), 135. 

Văleni, 27, 68, 144-2, 183-4, 2014. 
Varole (= Seini), 82, 
Vereşmort (com.Sătmariti), 112. 
Viena, 6. 

Vintești (partea, din sus a sa- 
tului Budeşti), 54-6, 60-1,63,65. 

Virşeţ, 190. 
Vișăi, (rii), 128. 
Vișăul-de-jos, 11, 205-6, 
Vişăul-de-migloc, 40, 56-7, 80, 136, 

141, 204, 207-142, 
Vişăul-de-sus, 135, 146, 243-4.
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A. 

Achimie, 185. i Aniţa, 96, 114. 
Acripe. 114. | Anoca, 144. 
Actimie, 155. '  Antafie, 117. 
Adam, 5,7. | Anuţa, 3, 7, 14, 25, 49, 51. 
Afira, 36. ;  Apşan, 171-2, 
Aftina, 164. ; Ardeleanu, 36, 50, 71, 104, 130, 
Agalta, 133. i 174, 197, 202, 207. 
Ahie, 150. ' Arimie (leremia), 57. 
Albu, 29, 4%-5. __ -Aviron, 131. 
Andilina, 114. i; Avram, 9%, 145. 
Andraş, 49, 53. „ Avrămesecu, 20. 
Andrieş, 114. !  Axene, 20. 
Andruţ, 172. „_ Axenie, 4, 5. 8, 35, &l, 48, 100, 
Anica, 4. 105, 109, 125, 128, 156. 
Anişor, 10, 124. 

B. 

Bale, Bala, 51, 121-2, 124-5, 134, '  Bleadea, Bledea, 49, 52, 117, i 
146. 119, 176. - 

Baleanu, 185. Bliran, 139. Li 
Balic, 47. Boban, 45. : 
Bălin, 52, 108, 183-4, 186. | Bocociii, 171-2. 
Balţan, 26, 135. „Boer, 165. 
Bandre, 11, 70. 1 Bogdan, 15, 51, 96, 98-9. 
Băsa, 184. » Boitor, 138. 
Bata, 66. Boje, (1-2. 
Batin, 19, 24, 28, 172. Bojeneţă, 169. 
Bedelean, 50, 204. | Bondici, 172. 
Berce, 18, 71, 172. :  Bondor, 168. 
Berinde, 53. : Bora, 205-6. 
Berindei, 53. '  Borea, 1, 24, 50-3. 
Bibău, 193. Bornea, 144. 
Birnarii. 135. Bornici, 144. 
Birsan, passim. Borodeiu, 182, 184. 
Birtoc, 51, 65. 1 Boroica, 199. 
Bizău, 164, 168. |!  Borşan, 207. 
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Boşca, 200). 
Bosga și Doza, 51, 174, 195, 
Bola, 30, 38 45, 50-2, 117, 

135. 
Botăui, 149. 
Botezata, 191. 
Botezatu, 76. 
Botirlă, 196. 
Botiş, Botiş, 9, 13, 201. 
Botizan, 197. 
Boza, 14. 
Bozgoilă, 14, 
Braico, 174. ' 
Branco, 166, 174-2. ' 
Brașovanul, 132. 

Căcan, 202. i 
Cailan, 199. : 
Calea, 31. : 
Calian, 45. o 
Călin, 135, 203. 
Călina, 4, 14, 16, 20, 24, 53. 
Călinuţa, 49. 
Caţahenie, 36. 
Cătălina, 100, 129. 
Cătăramă, 37, 
Cătărămăscul, 36-7. 
Cătrin, Cătrina, 50-1. 
Catuna, 169-70, 173, 175. 
Cepschin, 72. 
Ceterașul, 50. 
Chitor 17, 33, 41, 45, 91, 105, 

166. 
Chindici, 19%, 
Chindriș, 59, 121, 124, 196. 
Chira, 33, 140, 12, 186. 
Chiran, 54-3, 
Chirilă, 2, 47. 
Cice, 58. 
Ciceu, 56, 60, 185. 
Cieu, 61. 
Cimpoiaşul, 1 
Cioban. 212. 
Cioca, 193. 
Cionca, 172, 
Cirjă, 51, 53. 
Cirştina, 117, 198. 
Ciţcăuit, 60. 
Cocotă, 196. 
Codrea, 14, 16, 21, 71, 14. 

Brezul, 172, 
Brindăt, Brindoi, 113. 
Brumar, 48. 
Buculaiii, 45. 
Bud, 51, 55-6, 59-60, 63, 66. 
Bude, 63. 
Bufte, 101, 174. 
Buga, 149. 
Bule, 139. 
Bulu, 56. 
Bunzura, 142. 
Bute, 100. 
Buzău, 161. 
Buzură, 3%, 4. 

Codrean, 19, 21, 88. 
Cointe, 57. 
Coman, 156, 51, 81, 136-8, 140, 

170-1. 
Corbacii, 51. 
Corda, 1. 
Coşeţ, 168. 
Cosmie, 52. 
Cosooan, 23. 
Costa, 142, 158. 
Cota, 9, 12-3, 59, 92, 142, 164, 

Costin, 45, 47, 62. 
Costinaş, 53. 
Cotac, 81. 
Coteţ, 50, 53. 
Coteţan, 45, 
Cotoiii, 117. 
Cozac, 69, 
Cozma, 13, 41, 50-5, 60, 104, 107, 

205 

Cozmoaie, 118. 
Cozmuţan, 20. 
Crăciun, 44-5, 50-3, 108. 
Craiu, 51. 
Creştina, 156. 
Creţune, 51. 
Crișanu, 18. 
Cristea, 117. 
Ciubai, 210. 
Cuca, 36. 
Cuhan, 69. 
Culincovici, 112. 
Cupa, 136.
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Cupce, 56, 06. 
Cupcenco, 87. 

Dale, 50. 
Damaschin, 135. 
Damian, 31, 135. 
Dan, 9, 31, m, 45, 85, 88-9, 91, 

96, 110-14, 148. 
Danciu, 38, 43-4, 50. 
Dăncuş, 205. 
Dănese, 149. 
Dănilă, 109. 
Dănuţ, 117. 
Datan, 131. 
David, 155. 
Derman (Gherman), 129. 
Diacul, 85. 
Dinsuga, 13%, 
Diorde, Diurdea, Dorde, 1, 14%, 

114, 14, 
Dirasin (Gherasim), 62. 
Doboş, 51. 
Dobrodu, 177. 
Docă, 14, 18, 345, 5i, 136, 167. 

Ecatarina, i44. 
Echemeţ, 172. 
Echim, 69. 
Eodoca, 2 
Eremeiii (leremie), 20, 36, 45, 

117, 166 

Faga, 134. 
Farama, 207. 
Farcaș, 105. 
Farige, 114. , 
Faur. 161, 185, 188. 
Fedac, 144. 
Feir, 54, 56, 60. 
Filimon, 114. 
Filip, 10, 145, 67, 69-72, 
Finta, 172, 17%. 

Cuţa, 138. 
Cuza, 2. 

Docati, 14. 
Dochia, 4, 38, 135. 
Dochiţa, 5. 
Dolodan, 45. 
Doltșan, 129. 
Donca, 206. 
Dolu, 8%. 
Dominte, 10. 
Dorde. 1. V. şi Diorde. 
Dote, Dotie. 1, 3, 30, 41, 44. 
Dragotă, 10, 
Draguş, 59, 61-3, 65, 75, 85,87, 

90, 142. 
Dumitraş, 35. 
Dumitraşco, 34, 38. 
Dumitreț, 5 
Dumitru, Dumitre, Dumitro, De- 

mitro, "Dimitrie, passim. 
Dunca, 55, 60, 90, 122, 127, 146, 

179-814, 187, 189, 192. 

Erhan, 131. 
Erina (terina),. 5-6, 16, 20, 38. 
Eudochia, 36, 6 
Eustratie, 39. 

Fiţăgan, 100. 
Fitoae, 50. 
Florea şi Floare, passim. 
Florian, 53, 145. 
Floriţa, 210. 

- Fodoroţ (Fodoruţ), 114. 
Fogoroş, 206. 
Forlea, 182-3. 
Frenţi, 41, 59. 
Frosîna, Î1, 23, 81, 89, 114.
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Gabor, 14, 51, 55, 9%. 
Gafie, 35, 63, 106, 135. 
Gafina, 135. : 
Gafiuţa, 114. 
Gafta, 92, 208. 
Gaje, 144. 
Gahie (Gasie), 10-2, 40, 63.91. 
Ganciu, 50, 
Garpian, 133. 
Găvrilă, passim, 
Gavrince, 116. 
Găvruş, 53, 91, 113-4, 
Gheştue, 20. 
Gheţelu, 191. 
Girbo, Girbov, 32, 95. 97, 
Girpina, 91, 166. ! 
Giurca, 202-3, 
Giurgea, 33. 
Gliga, 62. 
Gligorie, passim. 
Glighira, 140. 
Glodeanu, 188. 
Goja, Goje, 21, 52-3, 73, 102-4, 

38, 149-3, 146, 203, 205, 207. 
Gogoiă, 10, 13, Şi. 

Habaglu (2), 139. 
Habota, 1; 
Hafie, 16, 54, 85-7. V. şi Hahie. 
Hahica, 179, 
Hahie, 25. 
Hai, 32, 
Haicucian, 184. 
Haiducian, 197. 
Haina, 50, 119. 
Hainca, 18. 
Hăma, 50, 53. 
Hanţa, 40). 
Hanţac, 40. 
Hanţic, 41, 45. 
Hapca, 213. 
Herea, 151. 
Herștu, 4. 
Hilimon, 91, 198. 

lacab, 47. 
Iacob, Iacov, passim. 

12965. Vol. XVII. 

G. 

Gogotani, 13. 
Gorzău, 123, 
Goștinciariu, 195. 
Gota, 116. 
Goţa, 191. , 
Grabul, 45. Aa 
Grad, Gradul, 34-5, 4), 135, 137, 

168, 208-9, 212, 
Grăl, 104. 

Grec, 45. 
Greti, 172. ! 
Griga, 8. 50, 53, 65, 81, 104, 

115, 208, 
Grigaciu, 117. 
Grigaș, 88. 
Grigor,Grigoriaș, Grigorie, pas: 

sim. . 
i. Grigoriţă, 87. 
: Griguşi, 117. 

Gripena, 85. 
Griţa, 117. 
Groseş, 118. 
Groze, 114, 
Gruan, 49, 53, 

Hilip, 11. V. Filip. 
Hirină, 49. V. Erina. 
Hitli, 51. 
Hode, 179. 

„Hodor, 25-6, 80, 141, 204. 
Hojda, 137. 
Holocea, 45. 
Hondi, Honaiş, 164, 172. 
Horoba, 161. 
Hotco, 124, 126. 
Hote şi Hotea, 51, 85, 116 
Hotean, 53 
Hotencea, 52. 
Hotnojul, 139. 
Hrușca, 159. 
Huban, 193. 
Huzăi. 3, 4,5,8. 
Huzea, 208. 

Ialeana (Ileana, Ielena), 35, 55, 
Ialexa, 619. - 

15
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Ianoș, 59-60, 91, 196. Ionel, 5+. 
Iausco (lusco), 29. Ioniţă, 169. 
Idofila, 47. 
Ierina, 16. V. Erina. 
Ievon (lon), 84. 
Ifimie, 46 
lenigăiia, 131. 
Ilea, 3, 35, 91, ura 
Ille (lei, Ilie), 2 
Ignat denat, i 36, 86, 117, 

127, 133, 
lleşuţ, 53. 
ieşi (lea), 15-6, 26, 36, 148-51, 

iisâa gt 
imvre (= Imbre), 57, 65. 
Indrei, 48, 50. 
Îndriaş, 51-2 
loanoş (lon4ş), 163. passim. 
Ioan, lon, passim. 
Ioana, 20, 32, 37-8, 66, 157. 
Iofla, 134. 
lonacu, 67. 
Ionaș, 114. 
Ionașco, passim. 
Ionăşel, 59, 65. 
Ionciuc, 73. 
Ioncea 55, 181. 
Ionea, 81. 

Jiga, 243. 
Jofia, 52, 
Juji, 62, 151, 

Lamu, 165. 
Larion, Larior, 90, 135. 
Laslăii, 40, 44, 59, 163. 
Lazor, 45, 50, 114, 135. 
Leatam, 192. 
Leontie, 91. 
Leordean, 129, 138-9. 
Lihata, 199. 
Loghin, 9, 51. 
Lomei, 80-1, 101. 
Lovin, 96. 
Lucan, 85. 
Lupeiii, 4Î, 45, 155, 

Ionuţ, 36, 38, 181. 
Iosif. "Împăratul (= Iosif I), 109. 
Iosip, 41, 45, 30, 177, 184, 186 
Iov, 163. 
Iparae (?), 32. 
Irimia, passim. 
Irina, passim. 
irinca, 66. 
Istralie, passim. 
Işivan „ŞIstan) 10, 137. 
Iuga, 13, 48, 93, 98-9, 165, 167 
Junta, 132. 
Iura, 58, 66. 
iurca, 70. 172. 
Iusco, 166, 207, 211-2. 
Iuscolon, 123. 
Iv lon, 18. 
Ivanciuc şi Ivonciuc, 8, 104-5. 
Ivașca, 137, 211. 
lustina, 216. 
Ivonaş, 18. 
Ivdochia, 207. 
Ivan, 4, 12, 1-8, etc. 
Ivănțuc, 20, 106. 
Ivoana. V. loana. 
Ivon, 18. 

Juleşteanul, 182. 
Jurja, 153 
Jurjii, 148, 153, 172. 

Lupşea, 105. 
Lupuca, 208. 
Lupșe, 136. 
Luca, passim. 
Lucacii, 117. 
Luchiana, 91. 
Lupa, 3, 67, 72, 81, 11Î. 
Lupan, 37. 
Lupu, 13, 23, 30, 33, 38, 45, 49, 

51-92, 5, 63, 93, 110, 117, 149, 
201-2, 209, 211. 

Lupuca, 208. 
Lupuţ, 57, 133. 166.   
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M. 

Macovei, 8, 104, 130, 149. | Meleilă, 110. 
Madiarco, 172, | Melentie (Merentie), 112, 179. Maftie, 61. | Melu, 40 
Mălanca, 50-3, 117, 165. : Miclăuș, 18, Maler, 39. Micle, 19. Mălina, 45. Miha, 115. 
Man. 178-80. 
Mânăilă (Minăilă), 18-9, 104, 

112, 172. 
Mandril, 38. 
Mangralie, 136. 
Manoil, 57, 93, 97, 112. 
Manoilă (Maânăilă), 6,21, 44,119, 
Manţa, 81, 196, 198-9. 
Manul, 54. 
Marăş, Mariş, 66, 83-4. 
Marchiş, 176, 198-9, 
Marcoş, 48, 148, 197.8. 
Marcu, 155. 
Marian, 109, 188. 
Marica, 3, 5, 7, 16, 20, 106. 
'Măricuţa, 9, 14, 49, 101. 
Mărie, passim. 
Marina, 1, 5-7. 
Marinca, 55, 58, 60. 
Marinca, 59, 65. 
Marincaş, 60. 
Marincuşa, 113. 
Măriuţa, passim. 
Marta, 181. 
Marţuleanca, 50. 
Matei, passim. 
Maţan, 84. 
Matşuţa, 60. 
Mateşoş (2), 174. 
Maxim, 44-5, 114. 

Nace, 13;. 
Nacu, 167. 
Nalina, 40. 
Nan, 178.. 
Nanaşcu. 145. 
Năstafa, 3-4, 16, 24, 36, 66. 

- Năstăfuţa (Năstăfușa), 49, 51. 
Nastahie (Nastasie), 4, 14, 19, 

Nasta, Naste, Nastea, 41-2, 117. 
Năstaca, 33, 1400-1. 
Năstăcuţa, 185. 
Năstuţa, 101. 

Mihali, 29-30, 37, 39-40, 121, 
146-7, 

Mihai, passim. 
Mihăieş, 114. 
Mihalca, 1. 
Mihali, 6, 469, 182, 
Mihoc, 50-1, 63, 142, 167. 
Mihne, 141, 202. 
Mindros, 171. 
Minicher (ung.Menyhert,germ. 

Meinhard), 36. 
Miov, 186. 
Miron, 33, 44, 73, Mi. 
Mirtian, 182. 
Mitre, 136. 
Mociran, 51. 
Mofie, 182. 
Moisi, 51. 
Moiş şi Moeș, 14, 18, 2. 
Moisăi, 174, 
Moldovan şi Moldauvan, 20, 38, 

50, 84, 92, 139, 173, 174. 
Moltea, 52. 
Mone, 52. 
Morăraşul. 1. 
Moraru, 51-2, 64. 
Morişan, 119. 
Muntean, 46, 90-1, 148, 151, 153, 

163. : 

Nechita, 9, 27, 33, 35, 41, 4-5, 
89, 

Nechituş, 50. 
Negrea, 133, 19%. 
Nemiș, 20, 24, 60, 65,71, 106, 

202, 204-5. 
-Nemţişorul, 50. 
Neneșştean, 145. 
Nestor, 11. 
Netita (Nichita), 109. 
Netituca, 34. 
Neţu, 34. 
Nichita. V. Netiia, Nechita.
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Neofit, 122. 
Nicoară, 2, 3, 10, 40, 115. 
Nicolae, passim. 
Nicorie, 49. 
Nistor şi Nistoriu, 12, 45, 167-8, 

Oană, 70. 
Oance. 139-40, 144. 
Oane, Oanie și Oana, 49, 51-3, 

Oanţă, 101, 103-4, 145. 
Odochie. V. Odotie. 
Odotie, 9, îi, 16, 38. 
Ohim (Ioachim), 11, 166. 
Olexa, 48, 85, 105, 174. 
Onac, 182, 
Onaşco, 208. 
Oniş, 118, 172. 

Pal, 40. 
Palaghie (Paladie), 9, 16, 18. 
Paladie (nume de femeie), 201. 
Palaghie (Paladie), 9, 16, 18. 
Palcu. 4, Î8, 60. | 
Pănachi, 50. 
Panaghie (Pelaghie), 106. 
Pantelimon, 1, 2, 122, 158. 
Pap, 140, 146. 
Părasca, Î, 9-10, 165. 
Paraschiva, 9-11. 
Părşinariu, 91. 
Pașca, +86. 
Paşco, 139, 176-7, 205. 
Paşcul, 21, 140-1. 
Pasere, 197. 
Pătran şi Petran, 50-1, 53. 
Pătraş (Petraş), î, 18, 67, 70, 

147, 130, 172. 
Pătrăşcoaia, 172. 
Patresa (Pătreasa), 184. 
Pătrăuş, 147, 150, 152-8. 
Pătrică, 69. 
Pătrovai, 160. 
Pătrovan, 157, 160. 
Pătru, 17. 
Pătruşa, 188. 
Pătruţ (Pătruţă), 50-2, 115. 
Pavel, passim. 
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| 
Nodis,: 196. 
Nustafă. 52. V. Năstafa. 
Nuţu, 34%, 210, 

Onicea, 11i. 
Oniş, 15, 18, 12. . 
Onişor, 164. 
Oniţă, 54%-5, 60. . 
Onuţ, 50-1, 90, 98-9. 
Ooşanu (Aoşanu), 164. 
Opriş şi Oprisa, 27, 54, 59-60. 

63, 66-8, 71-2, 183. 
Orboae, 56.: 
Orosu, î. 
Ostaşi, 100, 165. 
Otimie, 166. 

Pelaghie, 14, 101. 
Pente (Penter), 91, 131. 
Pepelea. 36 
Petran, 49, 52. 
Petraş, 130. 
Petre, passim. | 
Petricu, 46, 50-4, 70, 90, 132, 147, 

174, 183, 213, 
Petrovai, 48. 
Pinte, 29, 39, 41-2, 51, 56,81, 

87, 99, 126, 174. 
Pinteiu, 117. 
Pinteleiui, 104. 
Pintilie, 156. 
Pleşu, 135, 165. 
Plohod, 96, 99, 165. 
Pogoşan, 57. 
Pomanu, 105. 
Pica, 201. 
Pintece, 117. 
Pop, 4, 6, 18, 20, 51-44, 57, 

60-1, 65, 71-2, 85-6, 89-91, 98, 
104, 114, 125, 129-380, 137, 14, 
168,171-2, 174, 181,197, 205,etc. 

Porfiră, Porhiră, Î, 9, 47, 52-3 
Porga, 68. 
Potac, 18, 20. 
Potosca, 53. 
Potoscoaie, 49.
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Precup, 207. 
Pricop, 9, 25, 33, 44, 193-4. 
Procop, 163. ” 
Procopie, 40, 133. 
Prodan, 117. 

Rac, 91. 
Radu, 10, 12-8, 31, 46, 69, 73-4, 

85, 90, 102, 108, 110, 164, 167, 
202, 244. 

Răgul, 50. 
Raț, 163, 202, 204. 
Rednic, Rădnic, Răhnic, Heg- 

nic și Rehnic, 14, 18, 24, 1034, 
106, 116, 172, 481, 206.7. 

Rişco, 47, 74, 76, 102. 
Robotin, 104. 

Saboi, 34. 
Sacalăş (Sacanăş), 51:2, 114. 
Sacean, 187. A 
Safta, 91, 208. 
Săm,. 21. 
Samson, 85, 161. 
Samoil (Samoilă), 53, 87,.92-4, 

9 , 

Sandul, 82. 
Sanhiru, 18, 50. 
Santa, 208, 210. 
apoţai (= Szaplonezay), 122, 
172. V. şi Soplonţai. » 

Sărbul, 82. 
Sărbanca, 53. 
Şari (2), 119. 
Sas, 114, 149. 
Saul, 114. 
Sava, 34, 122, 1345, 173. 
Savul, 36. 
Scovazu, 50. 
Secheri, 172. 
Serba, 67, 69, 71-2. 
Şesaru, 82. 
Sibian, 88. 
Sidăii, 48. 
Şihăi, 7. 
Sima, 9, 12-3, 48, 50.1, 53, 117-8, 208, 212, 
Şiman, 8, 17. 

| 

i 

) 

Puchei, 53. 
Puicaciti, 174. 
Pușcaş, 174, 
Puşul, 117, 

Rogovanu, 111. 
Roman, 36, 39, 50-14, .83-90, 108, 

136, 166, 172, 188, 208-9. 
Ronai, 157. 
Roşca, 107-111, 148, 150, 152, 

159, 199-200. ” 
Roşin, 49. 
Rusca, 50. 
Ruscuşul, 45. 
Rusu, SI 50-2, 82, 117-8, 144-2, 

[. 55, 

Simion, passim, 
Simnicoară, 60). | 
Șimon, 56, 85-6, 9%, 945, 119, 

122, 9208-12. 
Simziană (Sinzioană), 94. 
Singiorz, 118. 
Sirban, 53. 
Sivur, 67. 
Sliva, 172. 
Sofie (Şofie), 85, 91, 94. V. şi 

Sohia, Sosia, Jofie. 
Şofinov (?), 143. 
Şofrona, 38, 4, 98, 112. 
Sohia, 10, 135. 
Solomia, 41, 61, 114, 135. 
Soplonțai ( = Szaplonezay”, 

172. 
Sorici, 213. 
Sosia (Sofia), 53. 
Staicu, 203. 
Stanca, 135. 
Stanca (familie), 22, 204-5. 
Statie, 31. - 
Ştefan, passim. 
Ştefănuţ, 205-6. 
Ştefăneasa, 161. 
Șteţ, 1, 18. 
Şteţco, Ştesco şi Ştesc, 27, 29, 

40, 172, 174. 
Stoica, 25, 150, 163, 20, +



230 ONOMASTIC 

Stoico. 106. 
Șturze, 41. 

Tăba şi Tăban, 52, 202-3. 
Tahie, 4. 
Talpoș, 193. 
Taiul, 60. 
Tămaş, 18, 48, 51, 58, 66,85, 

186. 
Tanasie, 27. 
Tap, 128. 
Taşcău, 172, 
Tasia, 53, 81. 
Tătar, 174. 
Tătuc, 172. 
Teana (Titiana şi Tiana,, 114. 
Tema, 104. 
Tecla, 9, 166. 
Tenchiş, 149. 
Teodor, passim. 
Tepeiu, 31. 
Teşe, 11, 
'Tetiana. 21, 36, 87. 
Tiana (Titiana), 9. 
TȚibag, 213. 
Tibil (2), 51-2, 60. 
Țigan, 53. 
Timiș, 31-2, 36-7, 40, 45, 84. 9%. 
Timoc (Temoc), 10, 51, 53, 104. 
Timocai, 53. 
Timofie (Timohie), 10, 49, 52, 

d. 

“Timotei, 159. 
Tincu, 60, 176-7. 
Țiple le (Tiplea) 6, 68, 101-2, 104, 

205-7, 211. 
Tin "48. 

Udici, 167, 
Uglencea, 171, 
Ungurul, 63, 142-3, 200. 
Ungurean, 160. 

Vacariul, 84. 
Vadiciă, 119. 

Suciit, 48, 51. 
Șuşca, 96, 164-5. 

Tisăliţă, 160. 
Tite, 18, 172. 
Titian, 47. 
Titiana, 17, 31. 

Tivodar, 111, 154-5. 
Toader (Tadet), 24, 31, ete. 
Tobic, 50. 
Tocaciu, 49-50. 
Toderaş, 26, 117. 
Todică, 198. 
Todisca, 63 , 
Todor, 6, 50-1. 
Todora, 16, 24, 9%, 
Todoroit, 139. 
Todosie, 9-10, 25-6, 45, 47, 85. 
Todorea, 18%. 
Tofan, 158-9. 
Toma, 45, 58, 104. 
Tomoiagă, 38, 133, 135-7, 146, 

165, 208-9, 213. 
Torj e, 150. 
Tritoi, 45, 47-8, 164. 
Trufan, 166. 
Țucu, 137. 
vine, pline: Tufne şi Tuşnea, 

miili 184, 
Tulun, 204, 
ulupe, 161. 

Tupiţă, 80-1. 
Turcuş, 93.4, 96, 98. 
Turcuş, 989, 120.4. 
Turda şi Turd, 171-2, 414, 
Tuşnea, 109. 

Urda, 138. 
Ursul, 45, 48, 50, 68, 92, 10, 

116, 160, 205, 
Ustin (Iustin), 135. 

Văfumia, 151. 
Vagren, 63. 

: 

i 
' 
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Valian, 73. 
Valniţa, 84. 
Vanda, 60, 
Vartolomeiu, 46-7. 
Vărvara, 38, 38. 
Vasalica, 14. 
Vascu, 63. 
Vaselie, Vasălie (Vasalie), Va- 

silie, passim. 
Vasian, 130. 
Văsie, 36. 
Văsilea (nume de femeie ; obiş- 

nuit lingă Siliște), 44, 167. 
Văsiiui, 1, 18, 25, 149. 
Vasoc, 8, 18, 25, 104. 
Vecla (Thecla), 166. 
Vendel (?), 144. 
Verdeș, 87-8. 
Verneda, 171. 

Zab, 45. 
Zah, 13. 
Zaharia, 91, 164, 198. 
Zat şi Zet, 37, 44, 208. 

  

Verva, 83. 
Viena, 58, 64, 211. 
Virte, 153. 
Virtic, 63, 66, 199. 
Virva, 83. 
Vinţ, 63, 124. 
Viscar, 40. 
Vitei, 18. 
Viaă, 1,4, 8, 124, 187, 147, 464-6, 

Vlașin, 50-2, 104, 207. 
Vionga, Vlogna și Vlunga, 134, 

Yoița, 70, 72, 81, 86, 115, 119, 
138, 156, 182, 

Voitor, 195-6. 
Volosan, 1-2. 
Vultur, 3, 4. 

Zigan, 172, 174. 
Zimbrul, 63. 
Zubaşcu, 91-2, 95-6, 9%,



TABLA LUCRURILOR. 

Aereon (vălul cu care se aco- 
păr sfintele daruri), 152. 

Alfavita, 109. 
Altar, 13, 111, 14. 
Aluat acru, 79. 
Antimis, 108, 165. 
Aramă, 90. 
Argaţi, 77. 

Bani, 29 (de 13 potori), 52. V. 
husoş. (de argint), 14. (de 
hirtie), 14. (moldoveneşti), 101. 

Bărbinţă, 14. (de brînză), 14. (de 
miere), 14. 

Blestemul legii, 30. (nedezle- 
gat), 99, 

Biro şi birău (jude), 28, 31: (ne- 
regesc), 20, 28. 135, 171, 19%, 

Cai, 114. 
Călugări, 26, 36, 131. 
Cană (vas de măsurat; are 4 

litre), 14. 

A. 

| 
| 

| 

Argint, 13, 145, 191. 
Argint viu, 79. 
Arhidiaconi, 96, 124, 153. V. şi 

protopopi. 
Asesori, 59, 129, 136. 
Aştiut (= ung. eskiit, azi pre- 

tore, sai juraț al doilea), 1. 
"Aur, 43. 

Boieri, 5-6, 8, 14, 18-20, 28, 55 
57, 82-4, 86, 104, 107-8, 110 
120, 130, 143, 145, 161, 163 
165, 174, 185, 200. 

Bogasier, 31. 
Boi-de-mijloc, 14. 
Brit, 152. 
Brinză, 14. 

Cantori, 6, 27-8, 74, 76, 131-2, 
14%. 148. 193, 214. 

Căpitani, 131. 
Cătană, 124. 

  

    f
a
t
a
 

x
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Calismă, 203. 
Cazanie, 139. 
Ceară 78. 
Cerneală, 78, 150). 
Ceteţi, 207. 
Cetitor de stele, 113. 
Ciboriă, 143. 
Cioareci, 44. 
Cirjmar, 77. 
Cirznic (= «făt bisericesc»), 11, 

30, 59, 63, 1038-10, 112, 1145, 
123, 142, 157, 185, 193, 204. 

Ciumă, 624,70. (cea, mare,1719), | 
152, 211. (cea mică, 1142), 
159, 241. 

Clisiarhi (= cirznici, «feţi» bi- 
sericești), 122. 148, 151. 184. 

Clijie (clejie), 9, 170, 185. 
Clop, î4. 
Clopote, 21, 64, 107, 109. 
Clopoţel, 191. | 

  
Dascăli, 17, 37, 40, 44, 46, 75, | 

84, 95, 105, 122, 133, 903. 
Deregători (bisericeşti), 96, 205. 

(de varmeghie), 121, 123. 
Diac (cintăreţ de biserică), H, 

17, 29, 32, 34, 36-7, 39-40, 
47, 56-7. 60, 62, 65, 67, 73,75, 
90, 96, 125, 140-1, 145, 163, 

Eclesiarhi. V. Clisiarhi. j 

F. 

Făclie, 13, 100-1, 108, 129, 148, 
191 

Falcea (în Maramurăş se in- 
trebuinţează insă îugărul : cel 
unguresc e de 14200 aestinjini 
pătraţi ; cel catastral, de 1.600 
stinjini pătraţi; îugărul se 
măsoară de ţerani cu ruda), 

Falon (felon), 7, 114, 135, 152, | 
165, 170 E] i, 
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Comăndare, 62. 
Cometă, 49, 
Compactori, 138. V. legători de 

cârți. 
Condeie, 75-6. 
Corn, 78. (de c2rb), 77. 
Cositor, 13, 109. 
Criznici, 108, 123. 
Cruci, 7, 21, 34, 100, 148, 164. 
Ctitori bisericeşti, 73, 103, 134-6, 

166, 174. 
Cuie (de potcoavă), 79. 
Cununii, 61. 
Curatori bisericeşti, 6, 28, 48, 

86, 129, 182, 192-4, 197, 212. 
Curele (de opinci), 14. 
Curte (= casă domnească), 75, 

205, 
Cutremure de pămînt (în 1791, 

1800, 1805, 1812, 1834), 24, 49, 
80, 129, 197. 

1. (grecesc), 47. (romă nesc), 

Diaconi, 8, 11, 31. 37, 38, 4U, 67-8, 
70, 157, 180, 207, 

Dieciţa, 138. 
Duică (4 cruceri saii 8 fileri), 

11,79, 104% 110, 165. . 
Dvere, 21, 66, 16%. 

Epitrahir, 7, 114, 152, 165. 

Fărină, 79, 149. 
Fărmăcător, 113. 
Farmece, 113. 

" Fărtaii (ung. fertâly ; 1/4 de îu- 
găr, deci 400 st. p., după cel 
catastral), 135. 

Făt de biserică, 32, 
Faţă-de-masă, 29, 165. 
Făţoaie de tirg, de sat. şi de 

lină, 170, 191. 
Felder (ferdel; are 8 cane de 

1
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cite 4 litre ; une ori de3 ;cana. 
legală e de 3 litre), 198. (-de 
mălaiu şi gri), 49. 

Fier, 77, 81, 148, 190. 
Floarea Cuvintelor (Antologhiu), 

82, 178. 
Florin (florinte), 2, 5-7. 
Foamete, 113, 150, 193. (mare,. 

1785-9 şi 1817), 99, 193, 241. 

Galbăn, 116, 135. | 
Gloabă, 124, 135. | 
Grajd, 192, 194. | 

Haine, 7, 13-14, 52. 
151, 170, 

Hirtie, 31, 78. 
Horincă (rachit), 14. 

(bisericeşti), 

Iarba lui tatii, 78. | 
Icoane, 34-5, 108, 141, 148. | 
lerodiaconi, 142. 
leromonahi, 2, 130. | 
In, 77, | 
Ingheţ (1:99), 212. 

Jude, 48. 
Joc, 184. | 

Juraţi, 10, 57,59, 65, 91. (ai doi- 

L. 

Lăduţă, 105. | 
Lazuri (de fin), 135. 
Legătoride cărţi, «cumpuctori», 

37, 70, 72, 81, 86, 94, 112, 115. 
119, 138, 156, 182, 206. | 

Legătură (de carte), 63, 

" Furnică, 56, 

pi
e 

cit
 

ba 
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e 
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Fogodar (făgădar, circiumar), 
ii 

Fogodăi, 77. 
Frig (mare), 118, 128, 142. 
Fruniariă (iconostas, timplă), 

13, 19, 91, 157, 186, 201. 
Fur, 77, 
Fur de cele sfinte, 214. 

Griţar (greiţar, graiţer), 1, 17. 
Griii, 13, 17, 49, 39, fo, 
Groşiţă (3 cruceri), 145. 

Hotar, 53, 193. 
Hotnogi, 20. 
Husoşi (măriaşi : 1/4 de florin), 

1, 13, 56, 61, 143. 

  
Însureeţiune (1796), 124. (1800, 

194. 
Învăţători, 5, 8, 121, 470. 
Ipodiaconi, 89. | 
lţie (ung.; 3 iţii=2? litre), 14, 

Ei
 

lea), 121. (de oarmeghe), 59. 
(mare), 6. 

Lei, 46, 101. 
Linguriţe, 13. (cu cruce), 170. 
Lină, 170. 
Liturghie (românească), 47. (ru- 

sească), 26. (sirbească), 47. 
Logofăt, 169.
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Maistări (= zidari), 13, 123. 
Mălaiii, 13, 17, 49, 1423, 211. 
Mărgăritarele (Sf. loan), 50. 
Măriaşi, 14, 17-8, 36, 49, 58,61, 

70, 85, 102-3, 164. 
Masă (de veselie), 76. 
Măsari, 174. 
Măsatister (ung. măsza-tist; 

funcţionar de ocne), 145. 
Măsurătură (de hotar), '50, 193. 
Masa Moșilor (mese lingă bi- 
serică ; de obiceiă de piatră: 
femeile hrănesc pe ele sără- 
cimea ; cele de la Joia-Mare 
se zic moşi), 165. 

Mătasă, 170. 
Mănăstiri, 26, 58, 98, 129-35, 

165, 169, 173, 175, 190. 

Năracliţă (minecare), 7, 165. 
Negreală,. 150. 
Nemeşi (nemiși, nemniși), 6, 14. 
Nemeşig. 124. 
Nemiş-birăie, 20, 28, 208. (no- 

tariş), 149. 

Oi, 14, 128. 
Olari, 18, 26. 
Oloiii de nucă, 78. 
Oltariti 19, 59, 65, 159, 164, 18516, 

Păcurari, 64. 
Pădureni, 19. 
Păhare, 79, 168. 
Parale, 46, 
Parastase, 139. 
Păscălie, 27. 
Păstori, 64. 
Pătac (ban), 14, 17-8, 49, 61, 

104, 110, 

M. 

  

O. 

| 
| 

P. 
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Meşteri, 19, 21, 29, 97,115, 461.. 
Minecare (veşmiînt bisericesc), 

2 

Mied, 14. 
Miere, 14, 77-9. 
Mierţa şi Mirţa, (merţă ; cores- 

punde felderului din Mara- 
murăș), 13. V. felder. (de 
mălai), 192, 214, 

Moară, 9%. ” 
Molitvă, 206. 
Molitvenic, 16. 
Monahi,'70-1, 130, 134. (călugă- 

riţe), 130. 
Mucuri (de luminări), 446. 
Muşt (de corn), 78. 

Nemișig, 124, 211, 
Noul Testament, 21, 71. 
Notarăşi, 149, 163. 
Nucă, 79. 

Omăt (mare), 74, 9%, 118. 128, 
145, 24, | 

Ordişpan (alişpan), 121. 
Osmoglasnic, ŞI, 55, 84. 
Ovăs, 13, 17, 142-3, 148, 193,211. 

Păuni, 78. 
Peceţi, 120, 161, 209. 
Pictori, 9, 59. V. zugravi. 

"Pilă, 77, 189. 
Piper, 79. 
Pirişi, 30. 
Piroane, 70. 
Pită (dospită), 77. 
Plebani, 150.
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Pluguri, 99, 128. 
Pocaz (brii preuţesc), 165. 
Pocroveţ, 7, 165, 170. (de mă- 
„_tasă), 165. 
Podul (altarului), 165. 
Polustav (Ceaslov), 10. 
Porţieşi (ţeruni liberi, plătina 

porţie), 205. 
Poslujni ci, 123 
Postav (roşu), 79. 
Postnic (7riod), 25, 32. 
Potcoave, 79. 
Potir, 13, 165, '170. (de argint, 

suflat cu aur), 109. (de co- 
p sitor), 109, ) 1 4-a 
otor (1/2 de groșiță), 13-4, 17-8, 
61, 104, 107, să . 

Reghement-pater, 124, 
Rie, 79. 
Robi, 212. 

Săbor, 23, 149. 
Săminţe (de in), 77. (de ceapă), 

77. 
Sarăcustă (==sărindar, în unele 

locuri și jumătate de sărin- 
dar, ba şi şepte slujbe), 4, 
117, 183. , 

Sare, 77, 79. 
Sărindare, 19, 62, 86, 118-9, 136. 
Şcoli, 17, 47, 75. 
Scumpete, 14, 53, 113. 
Sfeşnice, 7, 24, 63, 114, 104, 470, 

191. 
Sfetniță (Sfendaniţă, Penticosta- 

rii), 17, 24. 140, 148. 

Taleri, 131. 
Tămiie, 79. 
Teglă (ung. tegla, cărămidă), 

i9. 

Temniţă, 212, 
Teologi, 22, 139. 

  

  

Prădător (de biserici), 27. 
Prapore, 108, 144, 178. 
Pravila, 104, 109, 124. 158. 
Praziu,.9, 148. 
Preoţi, 11,19, 25, 29, 32, 34, etc. 
Preotese, 17, 29, 52, 68, 106, 111, 

149, 15i. | 
Priștol, 7, 12, 29,55, 59, 63, 87, 

Profesori, 140. (de teologie), 22. 
Prohod, 27, 76, 101. 
Prologuri (Vieţile Sfinţilor), 133. , 
Protopopi, 10-3, 40, 106, 124, 142, 

159. (emeriţi), 137, 146, 212 
(nameasnici), 115, 137, 148. 

Propovedanii (la morți), 47. 
Psaltire, 31, 41. 

  Rotari, 172 
Rucaviţe, 170. 
Rudă de prapor, 14. 

, 

Slavonă (limba), 90. 
Siugi, 26, 104, 161. 
Slujitori de biserică, 73. 
Şofran, 78. 
Solgăbirăi, 40, 42, 4%, 81, 9%, 

121, 168. : 
Șpani, 10, 36, 43. (de varmeghe), 

40, ete 
Stea (vas sacru), 13. 
Ştersare, 170. 
Stihare, 1U8, 165, 170. 
Strane, 74. 
Stup, 82. 
Suman, 14. 
Şură, 60. 

Teologie pastorală, 22. 
Tiborii, 116. V. şi ciborită. 
Țintirimuri, 45. 128, 170-4, 173. 
Tipic, 89. 

- Tipograti, 25, 88. (Stoica Iaco- 
vici), 95.
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Tist, 208. 
Titori. V. ctitori. 
Prebnic, 11, 29. 
Prifoiă (7rifoloiii), 82, 

Ucitelnă (Cazanie), 36, 38. 

Valută, 159. 
Var, 31, 44. (nestins), 79. 
Vas (de aur şi argint), 193-4, 

(Sfinte), 170. 
Verş la prohod, 76. 
Vidicuri, 112. 
Vin, 14,17,19. (alb), 78. (vechii), 

“4 

Zălog, 57, 135. 
Zăpadă. V. omăt. 
Zapis, 87, 42, 52. 
Zăpodie (platou), 65. 
Zaved (de argint suflat cu aur, 

zăveazdă, stea pe sfintul po- 
tir), 165. 

Zloţi, 14-5, 32, 34. (de argint), 

Troiță, (icoană cu două feţe, zu- 
grăvite cu îngeri), 19. 

Tveaitna (Triod), 185. 

Unirea (religioasă), 191. 

Vit (2), 137. 
Vitișpan, 40, 44, 57, 59, 65, 81, 

93, 95, 98, 121. 
Viţiprotopopi, 37, 40. 
Vlădică (sirbesc), 191. 
Vonaşi (florinţi), 4, 17, 29-30, 

38-9, 103-4. 
Vraci, 202. 

1, 57,61, 411. (nemţesc!), 24. 
(reneş), 88. (vonaş), 87. 

Zugravi, 9, 12, 20-1, 26, 48, 
59-60, 66-7, '72, 80, 90-1, 100-1, 
129-380, 138, 141, 143, 157, 160, 
167, 177, 186, 192, 195, 199, 
204, 212, 214. 

Vienes, sau «prost» = 40 cruceri; 2 zloți 2 = 1 valută austriacă,
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Agoniseală, 154. | 
Agonisită, 71, 9%. 
Albăţă, 77. 
Albuş, 78. 
Alumnuș, 22. 
Ambrici (?), 77-8. 
Anghelist (Evanghelist), 60. 

B. 

Bai (ung. baj ; nevoie, greşală), | 

Biciuluesc (ung. megbecsiilni, | 
a socoti), 61. 

Biuşig (ung.bâseg ; bielşug),113. 
Bizentuiesc (ung. bizonyitani: 

a mărturisi, a adeveri), 184. 

Catedră (episcopală), 5. 
Cazanie. 53 
Ceatelnă (ucitelnă), 33. 
Cerul bisericii, 199. 
Cin, 2. 
Ciont (ung. csânt; os), 211. 
Cir (de mămăligă), 79. 
Clii (creieri), 69. 
Clilic (cleric), 46, 122, 147. 
Clita (vas de purtat cuminecă- 

C. 

Cărneleaţă (cărneleagă), 128. 

| 

i 

tura la bolnavi), 105. | 

Apracsăi şi Pracusi (— Praxiu, 
Faptele Apostolilor), 9, 148, 

Arăstuiesc (ung. eresziâni = 
a, trimete), 88. 

Armeghe (ung. vârmegye ; şi 
oarmede, comitat), 187. 

Boreasă (nevastă), 116. 
Briul muntelui, 99. 
Brustur, 78. | 
Bucate (la cimp), 13-4, 113. 
Bustușag (ung. bosszusăg ; mi- 

nie), 162. 

Coconi, cocoane (pentru copii 
pănă la 16 ani, după care se 
zic : feciori, fete), 14, 55, 64, 
68, 79, 90, 160. 

Comă (virgulă), 76. | 
Contrătuş (contract), 20. 
Copirşăi (cosciug), 62. 
Cormaniș (ung. kormânyos, în- 

dreptător, cel care îndreaptă 
mersul pluiei, cu opacina, o 
lopată lată; între Romiînii din 
Biserica-Albă, Sat-Slatina, şi
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din amindouă A pşele,sînt plu- 
taşii cei mai vestiți : unii merg 
cu plutele chiar pănă la Or- 
sova), 193, 

Crilos (ecler), 123. 
Cupă (veche măsură de capa- 

citate și greutate =? iţii sau 

Daică (doică), 23. 
Decretom, 140. A 

sept (darept și dretu=— pentru), Te S3re? pent) 
Dereg (dirig), 29. 

Eftișig, 13-4. 

Fărină, 79, 149. 
Talcea (în Maramurăş se în- 

trebtinţează însă iugărul. Iu- 
gărul unguresc e de 1.200 de 
stinjini pătraţi. lugiirul cata- 
stral, de 1.600 de stinjini pă- 
trați. Zugărul în Maramurăş 
se măsoară de către ţerani 
cu ruda. Vezi: ruda), 46. 

Fărtaiii (ung. fertâly ; 1/4 de iu- 

Gazădă și găzdoaie (— stăpin 
şi stăpina casei ; soţ şi soție), 
2, 11, +1, 60, 

Hibă (ung. hiba, greşeală), 17. i 
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oticăul de azi, 'P cană sati 
1 litră și jumătate), 23. 

Curetii (varză), 79. 
Curtular (== cărturar), 50. 
Cutună (cătană, ostaş; ung. 

katâna), 42.; 

Desader (?), 139. 
Diaţă (ghiaţă), 74. 
Duhopnic (duhovnic), 6%, 85. 
Dvoră (zvoră, grădină), 193. 

Eraş (ung. jărăs ; cerc, district), 
11-2. 

găr, adecă 400 de stinjini pă- 
iraţi, dacă se iea lugărul 
catastral), 135. 

Fazariii, 1440) (2). 
Fecior (flăcăii), 11-2, 14, 19, 23-4, 

33, 40, 46-17. (-holteiii), 64. 
Felder, 49. 
Fiușpani, passim. 
Feşnic (sfeşnic), 114. 
Fomeie (— femeie), 74. 

Gitranit (2), 29. 

Hirţilor (săptămina), 128.
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leras (une. jârăs ; distriet, cerc), 

Îndeti (— îngheţa), 99, 242, Inferăcătură, 146, 
Inpări (a fugi), 156. 

Jatcov (ung. zacsk6; zajcău, jascăi), 79. 
Jer (= ger), 118, 143, , Jertovnie (jertfelnic, altar), 19, 34, 80, 93, 145, 151-2, 160. 

Leturdie (liturghie), 62. 

Măestru, 113. 
Mărădic (ung. maradek ; ur- maş), 24, 27. 37, 86, 91, 97, Mărădui(a), 23, 88-9. 
Marhă (ung. marha, vită), 13-4, 

49, 

Năraz (plantă), 77. 
Năvirneală (sirguinţă), 17, 49, 

Oarmede (oarmeghe şi ormije), 1, 22, 27, 50, 81, 135, 
Ocitelnă, (Cazanie), 13. 
Omor (de ciumă), 64. 
Opusi (= dezlegare, stirşitul liturghiei, 74. 

Paninţi, 117, 
Păr prăsat, 78. 
Părastaş (— parastas), 139. 

Ss 
PP 
—
—
—
 «
 

Z 

Insurenţie (insurecție), 124, Întiet (încheg), 128. 
Ispăsânie, 29, ! 
Iznou, 170. 

Jitie (= rugăciune; Pop. po: veste), 123. ? P 
Josani (= partea din jos a sa- tului; cea din sus = susani), 181. 

Liubov (= iubire), 2C5 

Măştihoii, 189. 
Moare (de curechiiă), 79, 
Modular (mădular), 74. 
Morariă (= mărar), 79. 

Nemeastnic, 145. 
Nemeșbiro, 28. 

Otălmăzuiesc (ung. oltalmazni = a apăra, a griji), 164, 
Ovar (avar, aver, chiar ocar = akâr, ori), 36, 

Pârohuş (paroh), 2, 4, 6. 
Pincete (pintece), 79. 
Pont, 76.
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Popoaie (preoteasă), 40. 
Popora (a preoţi), 2, 24, 182. 
Potlaş (ung. padlâs; pod), 204. 
Potop (boală de vite), 49. 
Presbiterat, 68. 

Rămas şi ramasă (văduv şi 
văduvă), 25. 

Rantie (bucată de pinză mai 
slabă), 78. 

Rejidenţie (residenţio), 75. 

Sarcă (ţarcă), 79. 
Secheriş (de la ung. szekeres 

=— cărăuş), 193. 
Șogor (ung. sogor ;cumnat), 76. 
Sagonţă, 139 
Somsig (ung. szomszed ; vecin), 

185. 
«Spilava», 139. 

Taboră (tabără), 90. 
Tărşeșag (ung. lărsasăg ; obşte, 

socictate), 144-5. 
Teltuială (cheltuială), 13, 20. 
Telec (ung. telek = grădină, 

«zvoră»), 184. . 
Temeteii (ung. temelă ; cimitir 

Prestrănepot, 208. 
Produţii (aducere de titluri de 

nobilitate), 65. 
Provod (prohod), 58. 
Pruncă, 32. 

Rîntui (a strica, a descompune), 
102. 

Rod (neam, rudenie), 29. 
Rudă!, 45. 

Şterjere de sfinte (afurisanie), 
116. : 

Susani (= partea din sus a sa- 
tului), 182, 184-5. 

Sușig (de la ungureşte sziikseg 
= lipsă, trebuinţă, nevoie), 
60, 94-5, 175. 

în afară, de sat; cel de lingă 
biserică se zice: ţintirim). 
170-1, 173. 

'Testelui(a), 13. 
Tisl (ung. tiszti = ofiţer), 208. 

" Turbătură, 78. 

1 Ung. = rud = botă, bucată de lemn lungă; veche măsură de suprafață a, 
Rominilor diu Maramurâăş. 

Ruda constă, din 12 şucuri = 2 stinjini sai + metri fără 20 cm. Un șuc € 32 
cm., şi-l măsoară Rominul așa: prinde ruda cu amindouă mîinile astfel, în cit 
virfuvile degetelor mari să ajungă la olaliă; care distanță, la, o mină, normală, 
face cei 32 cm. La măsurătura de pămînt procedează, în felul următor: 

1. 4 rudă, de .pămint e 40 de stinjini pătraţi; mâăsurină însă 8 rude în lung, 
şi 4 în curmeziș, se capătă numai 32 de stinjini pătraţi. 

2. 1 fărtaiă de pămint e 400 de stin, 
10 în curmeziș, se capătă numai 320 st. p 

ini pătraţi, dar, măsurînd 8 rude în lung, 

3. 1 iugăr, sai, după cum zice Rominul maramureşean, holt (dela ung. hâlt) 
face 1.600 st. p., luînd totdeauna iugărul catastral, dar, măsurind fărtaiul mai 
sus amintit de 4 ori, primește numai 1.280 de stînjini pătraţi. 

Aşa dar, după măsura aceasta, Rominul pierde la O rudă de pămint 8 stinj. 
p-; la un fărtaiă: 80 st. p.; şi, la un iugăr, în total pierde 320 stinjini pătraţi. 

12965. Vol. XVII 16
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U. 

Uliţă, 7 1 Ustenitor (ostenitor), 7 
Detială (ostoneală) 24. 

V. 

Varmeghe (varmighe şi. var- | Vrăşire (putere), 9%. 
mide), 10, 12-3, 15. V. şi oar- 
meghe. | 
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TRADUCERI DIN UNGUREȘTE. 

„27. În anul 1838, :a ajuns diac nobilul Mihai Cziple, şi prin 
sirguinţa, lui s'a, reparat cartea aceasta, fiindcă a fost 
nemiș-birăui şi curațor ; 1840). 

28. S'a reparat prin zelul nobilului Mihai Cziple, nemiş-birăsi, 
diac şi curator, la 30 Iulie 1840. 

81. Ri, Vasoc Roman, cu femeia. mea, Titiana Roman, şi cu 
feciorul mieii, Timoteiii Roman, cu Dumitru, Vasalie şi 
Todor, am făcut altarul de piatră, pentru 40 zloți renani 
şi. fățoaie pe altar, pentru un zlot vonaş şi 34 grițari. 
ki și: Timoteiti Roman, feciorul lui Vasoc Roman, am cumpărat, pe altar, ciboriu, cu — zloți renani, și patru 
sfeşnice de aramă, afară de acestea; un ciboriu pentru 
săraci, cu 15 zloți renani, şi pe seama diacului o strană, pe 
altar o fățorie, cu 2 zloți renani; 4 April, anul 1795. 

106. Fiind greșilă traducerea, pune în loc următoare: 
Sa turnat ucest clopot în 1814, pe seama sf. biserici din 

Giuleşti. : | 121. Cartea aceasta, pentru mai mare slăvire a atotpulernicu- 
lui Domn Dumnezei, şi spre mai marea cinste a, Sfinţiei Sale, pentru veşnica pomenire, a cumpărat-o pe cheltuiala 
sa spectabilul, nobilul și războinicul domn Mihai Bâlya 
de Ieud, vice-şpanul ordinar emerit al comitatului, spec- 

„tabil nobil de A aramureş, cu soția, sa, credincioasa, spec- 
tabila nobila doamna Ana Pap, pe seama sfintei biserici 
din Ieud; în anul 178. | 

124. Să, se deie, cu cinste, pentru amintirea domniei sale no- „Dilul şi războinicul domn Gheorghe Bâllya, credincio- 
sului iubitului și bunului miei domn cumnat de odi- 
nioară ; leud.
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__ Ceteşte: 

potori, iţie 
Czenko 
Chira 
âltal 
plăti 
m'am 
Dancu 
7164 
164 
Danci 
posna 
1692 
Grabul 
1811 
Fiţoae 
Mălanca 
Mălanca, 
Gruan 
6 mărieş 
Cosăului 
Atanasie 
Hueresi | 
Cirneșşti 
Eud 
1788 
legai 
de mare 
Manţa, 
Simion 

Popu 
Gabor 
cumpuctor 
7165 
Pentecostarion 

de Biaj, 1768 
“7 

__În loc de: 

potoriţie. 
Czemlko. 
Chrira, 
alsal. 
plati. 
ni-am. 
Dancu. 
7264. 

1754. 
Dani. 

70 rmărieş. 
Bosorilui. 
Atansie. 
Hueasi. 
Cirnești. 
End. 
1784. 
lăs. 
de muiare. 
Maţa. 
Sion. 
Papu. 
Gahoron. 
cumpulr]etor. 
7265, 
Psaltire rusească, 

din 1629. 
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12 de jos 
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Ceteşte: 

Getchei 
Terese 
tropol 
Tite 
Apostol, fără titlu 

Strastnie 
Leordina 
Leordina 
Mihalca 
Poci 
Vălean 

În loc de 
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Gatchei. 
Perese. 
tropotului. 
Tile. 
Apostol manu- 

script. 
Evanghelie. 
Leordeni. 
Leordeni. 
Mihalea. 
Paci. 
Vălean. 

 


