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PREFAȚA 

Acum patru ani tipăriam, cu cheltuiala d-lui Al. Callimachi, 

o /storie a literaturii române în secolul al XVlll-lea, sai 

mai bine de la 1688 pănă la 18211. 

Ea cerceta produse literare alcătuite într'o limbă, despre 

a cărei formație şi dezvoltare n'aveam să mă ocup şi se 

opria în momentul cînd se ivește literatura de imaginaţie şi 

poesia. 

M'am crezut dator să urmez cercetările mele și înnainte de 

1688 şi după 1821, pentru ca astfel întreaga noastră litera- 

tură să se înfățişeze în lucrări întipărite de aceleași idei stă- 

pînitoare şi țesute după acelaşi sistem. Mi-am propus astfel 

să daă mai întăiu Istoria literară a veacurilor de la început, 

în care s'a înjghebat, prin muncitori din toate Ținuturile Romi- 

nimii, o limbă înţeleasă în toate și de care aproape două vea- 

curi, pănă la rătăcirile de acum cincizeci de ani, nimeni n'a 

cutezat să se depărteze; să arăt formele, tot mai desăvirşite, 

în care s'a strămutat pentru toată lumea acea literatură reli- 

gioasă cu care încep toate popoarele creştine. Apoi era să 

duc înnainte firul, înnodat,. dar nu rupt, de mine la data de 

oprire 1821, pentru ca să însemn cu toată nepărtenirea și 

în deplina cunoştinţă a motivelor, împrejurărilor contempo- 

rane şi urmărilor, mersul, lupta între sine, biruinţa viitoare și 

încetarea curentelor în veacul al XIX-lea întreg. 

Astăzi pot da cetitorilor, acelor cetitori cari ai primit cu 

bucurie, ca un lucru folositor, saii uneori şi cu iubire, ca un 

lucru frumos, /storia literaturii în veacul al X VIII-lea, un vo- 

: Bucureşti, Minerva, 1901, 2 vol. și o broșură de tablă. 
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lum de proporții mult mai restrinse — după cum e, de al- 

minteri, și subiectul—, în care se înfățișează începuturile litera- 

turii romănești şi cărțile bisericeşti contemporane cu cronicile 

cele d'intăiii, 'de care cronici am vorbit în Excursurile la 

publicaţia mea menţionată. 

S'ar părea că aceste scrieri, păstrate astăzi în manuscripte 

de multe ori neîntregi şi stricate, în tipărituri sfăşiate de 

vremi grele și de vremi nepioase, n'ar avea interes decît pen- 

tru teologul care ar voi să-şi dea seamă de calitatea cărţilor 

sfinte ce se întrebuința la noi în deosebitele timpuri, pentru 

filolog, care urmărește în ele forme de limbă dispărute, pe 

care le descopere cu plăcere și le adună cu îngrijire, sau, în 

sfîrșit, pentru bibliograf, care vrea să ştie ce tipărituri anume 

au ieşit din teascurile muntene. destul de vechi — cînd pri- 

veşte cineva întinderea tiparului în Răsărit —, „din cele ar- 

delene, ceva mai nouă, saii din cele ce S'aii aşezat, mai tărziu, 

în Moldova. Ele ar putea sluji deci numai la studii de exe- 

gesă, la cercetări lexicografice și la investigaţii bibliografice. 

Căci în ele nu e nimic original. Sînt numai traduceri: din 

slavonește întăi, din ungurește, din nemţeşte chiar, apoi şi 

din grecește. Partea de prelucrare, adausă pe lîngă traducere, 

e de tot mică. Întăia operă întru citva originală e Psaltirea 

în versuri a lui Dosoftei Mitropolitul Moldovei, din al treilea 

sfert al veacului al XVIl-lea. 

Poate exista un interes literar, un interes sufletesc, un in- 

teres național în asemenea împrejurări? 

După ce am străbătut materialul şi am cîștigat conclusiile, 

putem spune hotărît că acest interes există. 

A urmări, în adevăr, aceste traduceri e a merge pe urma 

celor d'intăii pași pe cari poporul romin îi face pe drumul 

greu al culturii, în care individualitatea, originalitatea, liber. 

tatea apar numai foarte tărziă la toate neamurile, şi mai ales 

la unul care a trăit în împrejurări așa de puțin priincioase 

ca al nostru. Vedem întăiii pe sătenii și popii Maramureşului, 

cari auzise pănă atunci numai mormăitul neînțeles al cărţilor 

slavone, încălzindu-se pentru legea creștină curată pe care o 
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răspindia în pragul veacului al XV-lea loan Hus Cehul şi 

care lumină ca un vesel răsărit de soare de pe rugul lui de 

suferințe și de moarte. Unul dintre acești popi cuteză, în 

mănăstirea maramureşeană din Peri sai aiurea, prin acele 

părți, să dea pentru întăia oară o parte din Scriptură în ro- 

mănește; acum întăiu slovele străine, chirilice, servesc pen- 

tru a insemna pagini întregi pe limba noastră. E aceasta nu- 

mai un fenomen filologic saii literar-bisericesc și nu vorbește 
el oare şi — să zicem — inimii noastre? 

Trece un veac şi jumătate. Ardealul e cucerit de Reforma 

calvinilor şi a luteranilor. Patroni literari de altă nație în- 

deamnă pe un cleric muntean fugar, Coresi, să tipărească 

vechile tălmăciri husite. El face aceasta, şi, în curînd sati 

tot-odată, se adaugă traduceri nouă. Publicaţiile ardelene se 

răspindesc mai mult sai mai puţin în toate părțile. Ro: 

mînul de pretutindeni se deprinde a înţelege cartea romă- 

nească în forma traducerilor maramureșene și ardelene. 

În acelaşi timp, înrîuriri polone mai ales aduc întrebuința: 

rea acestei limbi a poporului în hirtiile Domnilor și boierilor, 

în zapisele tirgurilor şi satelor. Cine cetește aceste răvașe 

şi învoieli și urice, simțește numai o plăcere ştiinţifică stră- 

bătînd rîndurile duioaselor acte de de mult, care înseamnă 

o revoluție, o mare revoluţie în folosul nostru? 

Și iată că, în Moldova şi în Ţara-Romănească, Mihail Mo- 

xalie călugărul și călugărul Varlaam, care ajunse Mitropolit 

al Moldovei, tălmăcesc mai departe și mai bine decit înnain. 

taşii; mireni îi ajută intru aceasta, un logofăt Eustratie, un 

Udriște Năsturel. Iarăşi se întemeiază tipografii: în Iaşi, în 

Govora, în Deal, în Cimpulung, mănăstirile muntene, în Tir- 

goviște chiar. Tălmăcirile vechi, ce se ingrămădesc, trec ia- 

răși prin teascuri și se răspindesc ducind cu ele limba literară. 

Ardealul dă și el cele d'intăii traduceri învățate. 

O nouă oprire: răscoale, războaie și multă nenorocire. Dar 

acel care va fi Mitropolitul cel noii al Moldovei, Dosoftei, lu- 

crează în chilia sa, tălmăcind din noi, și mai bine, une ori, lucruri 

nouă. Cînd se îngrămădesc cărțile gata, se face tipografia din 

mănăstirea Cetăţuii, de lingă Iași, și iarăși circulă cărți nouă.
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Și acum li se răspunde din Țara-Romănească. Șerban Can- 

tacuzino e Domn, de la 1678. Fratele săi Constantin Stolnicul 

e cel mai învăţat boier al timpului săă. Domnul are un plan 

mare: el va da toată Biblia, nu Muntenilor, ci neamului ro- 

mănesc. Şi el dă acestuia «ale lui dintru ale lui>, căci Biblia 

de la 1688 cuprinde, unificînd, limpezind, curățind, tot ceia 

ce se lucrase mai frumos pănă atunci. 

Apoi trei tipografii muntene lucrează la cărți de învă- 

țătură, la cărți de petrecere chiar. Ele încep a da rugă- 

ciunile de care au nevoie preoții. Exemplul lui Dosoftei e 

urmat cu izbîndă. Cind Brîncoveanu, urmașul lui Şerban, se 

duce la moarte, în Constantinopol, preoții aveai de pe ce 

face toată slujba și toate cetirile în romănește. 

E puţin și e indiferent aceasta? 

Eu am crezut că nu, și am scris această carte cu iubire 

pentru oamenii de a căror muncă și de ale căror însuşiri e 

vorba aici. Înțelegînd-o şi scriind-o astfel, nu o îndrept nu- 

mai către specialiști, către profesori și către clericii luminaţi, 

ci o dai întregului public cult al Rominilor, care, între atîtea 

altele, folositoare şi nefolositoare, trebuie să ştie de unde și 

mulţămită cui scrie limba pe care astăzi o înţelege tot neamul 

și în care mai mult decit în orice el se simte zau4/ singur. 
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CAPITOLUL | 

LITERATURA RELIGIOASĂ ÎN VEACUL AL XViiea. 
CĂRȚILE SFINTE ŞI MISCAREA HUSITĂ. SCRIERI BOGOMILICE. 

1. GENERALITĂȚI. 

Începutul literaturii romănești e noi, dar nu mai nou decit 
al literaturilor acelor popoare de care sîntem încunjuraţi. Din 
potrivă, se întîmplă ca noi să avem unele cărți mai răpede 
şi mai deplin decit cutare din aceste popoare pe care mai 
pe urmă împrejurări prielnice l-ai dus la o mare înflorire 
culturală și literară. 

În multele veacuri de luptă, şi roditoare şi stearpă, care 
alcătuiesc evul mediu, — vremea de distrugere, creare şi pre- 
facere, — viața spiritului omenesc are forme particulare, Se în- 
“cepe în toate părţile Europei cu scrieri în acele limbi care 
puteai fi întrebuințate singure pentru a îmbrăca gînduri în- 
nalte şi simţiri deosebite : latina în Apus, iar, în Răsărit, gre- 
„ceasca. Poesii, poeme, cronici, tratate de știință, toate imită 
«de o potrivă aceleaşi genuri din moştenirea lăsată de anti- 
citatea măreaţă şi strălucită. Peste vre-o patru veacuri numai, 
o altă limbă, o limbă darfară, cîştigă dreptul de a servi drept 
vesmînt al operelor literare: limba slavonă veche, mulțămită 
-acelor în oitori îndrăzneţi și fericiți, Chiril şi Metodie cu 
şcoala lor, în cari Slavii din toate ramurile. şi din toate ţe- 
rile cinstesc pănă astăzi pe întemeietorii comunității literare 
“slave. 

În limba deosebitelor neamuri pe care le adusese vintul cel 
mare al năvălirilor, ca și în limba latină decăzută; simplificată, 
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nesupravegheată, împestrițată şi barbarisată se alcătuiesc numai 

cintece de războiii, cîntece de dor şi cintece de glumă pe 

care nu se gîndia să le scrie nimeni, fiindcă le ştiau toți 

aceia cari aveai interes să le cunoască și găsiaii plăcere să 

le cinte. Ele veniaii fără pregătire în inima oamenilor şi se 

pierdeau după cîtva timp, fără părere de rai, fără nici-o 

silință de a le cruța prin scris de peirea, neapărată altfel. 

Era astfel o literatură de consumaţie, din care tradiția nu 

păstra nimic. Ce se cuprindea întrînsa ne putem închipui 

după sufletul, cunoscut prin alte mărturii, mult mai nouă, al 

acelor popoare şi după împrejurările în care ele trăiau atunci. 

Dar cunoaşterea de-a dreptul, precisă şi sigură, e pierdută 

pentru noi, cari putem afla oricind prin cetire lucrurile, de 

sigur mai puţin vrednice de luare aminte, care s'ai turnat 

în bronzul greoiii al limbilor învățate. Avem în ierbariul li- 

terar plantele de seră, pe cînd podoaba de Maiu a cîmpiilor 

a perit cu acele primăveri îndepărtate care i-ai văzut înflo- 

rirea, 

Scriindu-se numai în limbile învățate, scriitori ai rămas să 

fie numai acei cari le ştiaii. Ei erai puţinii pe cari nevoia meş- 

teșugului lor îi silise să înveţe aceste limbi: preotul, teologul, 

care studi& mai tărziii la Universități. Literatura s'a dezvoltat 

deci după aplecările și gusturile acestora; afară de cronici, 

ea înfățișează dezbateri necontenite, pline de împrumuturi și 

de citaţii, asupra unor puncte de filosofie religioasă care saii 

nu se pot descurca sait n'aduc nici-un folos cînd sint lămu- 

rite. Spiritul viii, înnoitor, care înnălță și îmbogățește mintea 

şi inima omului, nu sufla încă nicăiri. 

În ţerile Apusului începură a se scrie în veaculal XIII-lea 

abia, nouă veacuri după ce căzuse Roma, poeme în limbile 

vulgare, care cînta despre eroii adevărați sai închipuiți ai 

vechilor lupte cavalerești: Artur din Britania, Carol-cel-Mare 

bătrinul Împărat și voinicii acelor timpuri pierdute în zarea 

de aur a asfințitului. Cintăreţi rătăcitori purtaii aceste povești 

armonioase de la o poartă zăvorită de castel la alta; fiindcă 

mulți găsiau plăcere să se cufunde în raiul vitejiilor fără ca 

trubadurul sai truverul să fie la îndămină cu lăuta și graiul
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săi deprins şi fiindcă tot mai mulţi din Znea bună a tim- 
pului știaii acum să cetească, s'aii pus în slove cîntecele de vi- 
tejie (chansons de geste). Cutare cavaler simţitor şi cu vorba 
înflorită, bun cîntăreţ şi amorez vorbareţ, prinse pe același 
timp a-şi spune și el bucuria și durerea, amintirea și dorul 

în limba pe care toţi o ştiaii fără să fi urmat la altă școală 

decit la dulcea școală a mamei. Așa se născu pentru acele 

popoare mai fericite o poesie lirică şi o poesie epică. Prin 

ele limbile vulgare se desăvirșiră aşa de mult, încît în veacul 

următor ele putură fi întrebuințate în negociaţiile politice, 

unde vorbele trebuie cintărite şi nuanțele cugetării bine păs- 

trate, în poruncile regilor, în ştafetele dregătorilor, în dez- 

baterile Adunărilor. Încă mai de mult cronica trecuse la mai 

multe popoare şi în limba poporului, și pănă la 1400 ea dă- 

duse la Francesi trei mari scriitori : Villehardouin, Joinviile și 

Froissart. Pe timpul cînd Joinville povestia la bătrineţă, în 

limbă naivă franțuzească, despre vitejia, bunătatea și marea 
credință în Dumnezeiă a sfintului rege Ludovic, Toscana dădea 
Italiei pe Dante și făcea din dialectul ei limba statornică a 
unei mari literaturi glorioase, care e și cea mai veche și cea 
mai bogată din Europa. 

Răsăritul a fost cu mult mai răi împărțit: și Răsăritul 
greco-slav și Răsăritul Ungurilor și Polonilor, de limbă lite- 
rară și religioasă latină, şi noi, cari ne aflam între unii și 

alţii, cari luam, în toate privințele, şi de la unii și de la alţii, 

cari ne aplecam cînd către unii, cînd către alții şi cari n'am 

găsit decit pe la 1400 conștiința despre ce trebuie să fim 

şi despre drumul care duce către țintele noastre deosebite.. 

Aici nu sînt nici cîntece de vitejie, nici tinguiri și imnuri 

amoroase ale cavalerilor —, fiindcă nu era o cavalerie, fiindcă 

nu era o clasă nobilă strălucitoare, care să înceapă a se lu- 

mina. Aici nu sînt cronici decit: în latineşte dincoace de Du- 

năre, iar dincolo în vechia limba grecească, Aici limbile vechi 

păstrează toate drepturile evului mediu asupra corespondenții 
oficiale. | 

În acest Răsărit, așa de rămas în urmă în ceia ce privește 

trecerea la viața modernă, se petrec însă schimbări însem-- 
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nate în secolul al XV-lea. Nu însă toate ţerile Europei orien- 

tale se împărtășesc de ele, și să nu ai pretutindeni aceleași 

urmări. 

Uimiţi de frumuseța și bogăţia unui trecut literar fără pă- 

reche, Grecii din Bizanţ urmează fără şovăire tradiția. Totul 

rămîne în elineşte: cărţile sfinte, tilcuirea lor, dezbaterile fi- 

losofice, cronicile, imnurile. Poesia populară rămîne în între- 

gime printre lucrurile pe care un cărturar nu se poate cobori 

să le scrie. Tradiţia, rețeta, tipicul — pentru a întrebuința în- 

suși sacrul cuvînt bizantin — domnește, dar el se pierde tot 

mai mult în umbre nedeslușite. Un viitor cultural nu se poate 

prevesti aici, în lumea sfintelor mumii. După citeva zeci de 

ani, Turcii vor îngropa rămășițele Sfîntului Imperiu al Ro- 

manilor din Răsărit: cultura bizantină va fi atunci prea slabă 

pentru a plinge la mormîntul celui din urmă Împărat al a- 

cestei Rome Nouă, acum așa de vechi; cind ea se va deș- 

tepta din amorţeală, grija d'intăiu îi va fi să-și caute tipicul, 

pe care-l va regăsi cu bucurie. Literatura neo-greacă nu va 

avea îndrăzneală să apară decit în veacul al XVIII-lea, în acest 

adăpost carea fost pentru aristocrația grecească ţerile noastre. 

Cam tot așa de nouă e literatura vecinilor noștri de peste 

Dunăre. Supt Țarii și Craii lor, ca şi după peirea prin Turci 

a Țaratului și Crăiei, Bulgarii și Sîrbii ai fost legaţi strîns 

de faşele limbii sfinte, ale acelei vechi-slavone care se deo- 

sebeşte aşa de mult de limba poporului din deosebitele epoce. 

Cărţile sfinte rămîn în această formă de la început, comună 

tuturor Slavilor şi aproape neînțeleasă tuturora ; actele publice. 

hrisoavele, sînt abia înrîurite de limba vie, care se preface 

necontenit, dar pe care nimeni n'o înseamnă pe hirtie așa 

cum se înfăţişează întrun anumit moment. 

Altfel a fost cu Ungurii și Polonii și cu noi, cari eram aşa 

de mult amestecați în viața lor în acele veacuri al XIV-lea 

și al XV-lea, care duc la epoca modernă. 

Înnainte de a vedea literatura nouă care se ivește la toate 

trei popoarele în același timp și supt aceiași influenţă, tre- 

buie să se vadă în ce condiţii culturale ea și-a făcut apariția.



CULTURA SLAVONĂ VII 

Ungurii eraă supuși sufletește Bisericii romane, încă de pe la 

anul 1000; regii lor erai apostolici, oarecum vasali ai Sfin- 

tului Scaun; limba cărţilor sfinte, a hrisoavelor, a cronicilor, 

era limba latină. Întrînsa ei nu produseră pănă la sfirşitul 

veacului al XIV-lea decit citeva cronice, dintre care cea mai 

veche e din timpul lui Bela al IV-lea, adecă de la jumătatea 

veacului al XIII-lea. Poemele populare despre năvălirea și cele 

d'intăiu cuceriri ale neamului, poeme pe care le întrebuințează 

vechia cronică, n'a fost puse în scris nici-odată. Pănă la 

începutul veacului al XV-lea singurul monument de limbă 

ungurească e o predică foarte simplă, scrisă pe o foaie din- 

trun manuscris latin din şfertul d'intăiti al veacului al XIII-lea : 

toţi şcolarii din Ungaria, așa de însuflețită de spiritul pa- 

triotic, învaţă pe de rost acele citeva rînduri de prosă stră- 

bună, care cuprind 274 de cuvinte!. Să se mai adauge 70 

de cuvinte dintr'un cîntec în cinstea Maicei Domnului, scrise 

de un condei din veacul următor ?. 

Polonia, mai depărtată încă de vatra civilisației medievale, 

care era Franţa, Germania franconiană şi Italia longobardă, 

n'are nici măcar atita. Cronicile sînt mai puține și mai puțin 

întinse. Textele în limba vulgară se reduc la citeva glose din 

veacul al XIV-lea, pe care le-a adunat Nehring la 18868. 

Cum se vede, cind vorbim de «barbaria» trecutului nostru, 

trebuie s'o îmblinzim prin comparația cu vecinii noștri, cu 

toți vecinii noştri. 

2. CULTURA SLAVONĂ LA ROMÎNI PĂNĂ LA 1500. 

Rominii au avut în Biserică, de la o bucată de vreme 

— din veacul al X-lea, sai al XI-lea, cînd s'a alcătuit bine 

Biserica bulgărească —, ca limbă sfîntă limba pe care o aveai 

vecinii noștri de peste Dunăre. Motivul se înţelege ușor: noi 

1 V, Ffistoire de fa litterature hongroise de Horvâth, A. Kardos și A. 

Endrădi, prelucrată de ]. Kont; Paris, 1900; Arpad Zigâny, Lef/feratura un- 

gherese, în Manualele Hoepli ; Milan, 1892. 

2 Zigâny, p. 10. 

3 Alpolnisc'e Sprachdenkmăler, Berlin, 1887, in 80,   
A
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n'aveam decit bisericuțe de lemn, cîteva chilii pentru călugări 

și pustnici, popi neînvățaţi, cari nu puteaii face o școală de 

cetit, de scris şi de cîntări. Dincolo de munţi erai Ungurii 

catolici, de la cari nu puteam împrumuta nimic supt raportul 

religios. Peste Nistru erau în adevăr Rușii, ca și în Nord, 

unde regatul Rusiei Mici, din Haliciă, s'a întins mai tîrziă 

departe în jos; dar aici populaţia era foarte rară, și chiar 

Biserica rusească era pe acea vreme abia la începuturile ei. 

În apropierea noastră era o singură puternică ierarchie reli- 

gioasă, stăpină pe oarecare cultură: cea bulgărească; malul 

drept al Dunării avea în Silistra, în Vidin episcopi a căror 

putere trebuia neapărat să treacă riul. Cind Vasile Bulgaroc- 

tonul a sfărimat cel d'intăiă Imperiu bulgar şi a grecisat 

Biserica, înriurirea bulgărească asupra noastră a trebuit să 

scadă sai să dispară chiar mai cu totul, Popii noștri au că- 

pătat și acum hirotonisirea peste Dunăre, saii de la Vlădici 

de schit cari se sfinţiseră la Vidin sau la Silistra ; ca limbă 

a rugăciunilor şi slujbelor, fiecare se va fi ajutat cum credea 

mai bine și cum îi eramaiușor: să fi întrebuințat limba romă- 

nească, n'aș crede, căci pentru aceasta ar fi trebuit două lucruri: 

un traducător şi înlăturarea prejudecăţii că /imda vulgară, din 

orice parte, nu e vrednică să îmbrace Cuvintul lui Dumnezei. 

Cind ciobanii aromini din Pind ati întemeiat o nouă Împă- 

răţie bulgărească, episcopiile dunărene ai răspindit iarăși 

cultura slavă, și răspîndirea n'a mai încetat nici-odată. Vlă- 

dicii din partea teritoriului romănesc care a format mai tirziu 

principatul muntean, sînt arătaţi documentar de o scrisoare a 

Papei din 1234, redactată pe temeiul rapoartelor venite de 
la misionarii de propagandă: fireşte că li se zice păstori de 

rătăcire, pseudo-episcopă |. 

Mișcarea de călugărie la Bulgari datează din veacul al 

XIII-lea încă: pe atunci călugării unui popor răsăritean erau 

şi cărturarii lui, pe cînd în Apus învățătura și scrisul trecu- 

1 Zimmermann- Werner, Urhundenbuch zur Geschichte der Deutschen în Sieben- 

diirgen, IL, Sibiii, 1892, p. 60, no 69: equidam pseudoepiscopi Graecorum ri- 
tum tenentes». 
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seră în parte şi în mîna laicilor. Lăcaşurile monastice mai 
însemnate erai Rylo şi unele din mănăstirile de lîngă capi- 
tala Împărăției, Tirnova. Mănăstirile sîrbeşti, destul de vechi 
şi ele, se găsiaii în părţile de jos ale regatului Nemanizilor 
saii către Marea Adriatică: mănăstirea Decianului a fost înte- 
meiată abia după cel d'intăii șfert al veacului al XIV-lea !. 
Malul dunărean, care stătea în faţa barbariei Cumanilor, apoi 
a Tatarilor, stăpiînitorii noștri din veacul al XIII-lea, i avea 
clădiri sfinte, de unde să poată porni un îndemn către înde- 
letnicirile literare. 

Cele d'intăii mănăstiri romănești au de ctitor pe un că- 
lugăr siîrb, care stătuse multă vreme în acea minunată şcoală 
pentru tot felul de ucenicie religioasă, care era pe atunci 
Atosul. Nicodim, popa Nicodim, cum i-aă zis Rominii lui 
Vladislav-Vodă, lui Radu-Vodă, lui Dan Liă și lui Mircea, 
veni şi la noi, supt ocrotirea cneazului sîrbesc Lazăr: el dură 
mănăstirile Vodița și Tismana, poate încă prin anii 13702. 
Ca un om învăţat ce era, Nicodim înţelese să răspîndească 
învățătura prin aceste două fundații ale sale, pe care însuși 
le stăpînia și le călăuzia spre munca spornică. La Museul din 
București se păstrează încă frumoasa Evanghelie, firește sla- 
vonă, pe care Nicodim a scris-o pe pergament în anul de la 
Facerea Lumii 6913, adecă 1404 toamna sai 1405. Pe atunci 
el era un pribeag, căci fusese silit a părăsi Serbia, năpădită 
de Turcii biruitori la Nicopol, încă din 1398 sati 1 399; peste 
citeva luni el se stîngea, de sigur foarte bătrin (26 Decem- 
bre 1406): rămăşiţele lui se odihnesc în biserica patriarhală 
din Ipec 5. 

Tismana primi visita lui Mircea-Vodă, care mergea să în- 
tilnească pe Craiul unguresc Sigismund, la 1406, pe cînd 
trăia încă Nicodim 4. Pe atunci o altă mănăstire se ridica în 
acestă țară a Banatului, pe care Nicodim o numește «ungu- 

1 Engel, Geschichte von Serwien und Bosnizn, pp. 2603-4. 

3 V. Al. Ștefulescu, Minăstirea Tismana, ed. a 2-2, București, 1903. 
3v, Ştefulescu, 7. c., după cunoscutul articol al archimandritului Ilarion 

Ruvarac, tipărit în Archio fiir slavische Philologie, XI. 

4 Arch, istorică, Li, p. 98. 
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rească», pentru că în teorie atirna de regele din Ungaria, de 

la care se cerea, la întîmplare, și întărirea daniilor. Mănăstirea 

cea nouă venia dela evlavia lui Mircea însuși: e Cozia, unde 

se înmormîntă ctitorul. Cotmeana, altă fundaţie a lui Mircea, 

ua mitoc al Coziei, se ridicâ pe un plaiii vecin din Argeș. 

O întărire a aceluiaşi Domn pomeneşte mănăstirea Strugalea, 

undeva lingă Dunăre, poate în părţile Giurgiului, unde e scrisă 

danial!. Snagovul, înnălțat de un boier cu numele de Vintilă, 

arată prin architectura-i modestă şi armonioasă, prin frumoa- 

sele-i linii arcuite, ca și prin mărturii scrise, că este tot din 

vremea lui Mircea. Puțin mai tărziu era o mănăştire la Bolin- 

tiaul din Judeţul Dimboviţa?. 

Cea d'intăiă dintre mănăstirile Moldovei, Neamţul, a fost 

locuită de călugări, dintre cari cărturarii veniseră de la Mun- 

teni, unde lucra şcoala lui Nicodim. De aceia se găsesc între 

cărțile de la Neamț un manuscript al corespondenții lui Ni- 

codim cu vestitul patriarch Eftimie din Tîrnova și un Tilc 

al Evangheliei de Teofilact, care a fost contemporan cu Ni- 

codim3. Alexandru-cel-Bun dădu ţerii sale mănăstirile Molda- 

vița, Bistrița, Pobrata. După dinsul, Ștefan-cel-Mare impodobi 

tot pămîntul Moldovei cu clădirile de piatră și cărămidă, frumos 

lucrate și potrivite, ale lăcașurilor sale amintitoare de biruinţă. 

În chiliile acestor lăcașuri de închinare ai stătut și închi- 

nători ai lui Dumnezeă cu condeiul, maieștri caligrafi, de la 

cari a rămas o sumă de lucrări frumoase, dintre care unele 

Sau râtăcit prin locuri foarte depărtate, ca acel Evangheliar 

din Neamţ, de pre vremea lui Ştefan-cel-Mare, care a trecut 

prin miînile lui Petru Moghilă ca să se găsească astăzi toc- 

mai în Biblioteca Regală Publică din Miinchen +. Foarte multe 

din cărţile ce s'au copiat la noi, au fost distruse în frămîn- 

i Arch. îst., Li, pp. 97-8. 
2 Operele lu! Constantin Cantacuzino Stolnicul, tipărite de N. Iorga, Bucu- 

reşti, 1901, pp. 245. 

3 V. Melchisedek, Catalogul manuscriptelor din Veamf, în hev. p. îst.y arch. 

și filologie, LL, pp. 130, 139; cf. catalogul laţimirschi, din 1898. 

4 Codices manuscripti Bibliothecae Regiae Aonacensis, composuit Georgius M, 

Thomas, Miinchen, VII, 1858, p. 327. 
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tările vrăjmașşe ale vremilor de pănă ieri: ceia ce avem as- 

tăzi vine mai mult din mănăstirile Moldovei, de la Neamţ 

înnainte de toate — cu deosebire din anii 1430-40 — şi din lăca- 

şurile fâcute în epoca lui Ştefan : Homor, Voroneţ şi Putna. Des- 

pre unele dintre ele ni se spune că sint de o frumuseţă deose- 

bită, care se vede și din facsimilele, bune saii rele, ce ni stai la 

îndămînă!: pe foaia netedă a pergamentului se desfac lă- 

murit literele, cam pătrate şi grămădite fără interstiţii, ini- 

ţialele cu aur şi chinovar, chenarele și frontispiciile cu îm- 

pletituri de linii care amintesc cusăturile veșmintelor popo- 

rului sai dibacea podoabă de ciufuce de de-asupra uşilor 

de la bisericile veacului al XV! Manuscriptul de Evanghelii 

din Miinchen are chipurile celor patru scriitori ai Cuvintului 

dumnezeiesc; pe acel de la Voroneţ se înfăţişează Ștefan, în 

genunchi, întinzind cartea către icoana Maicii Domnului: 

un om tînăr, cu fața rotundă, pletele lungi blonde, mustaţa 

groasă și ochii blinzi albaștri supt masiva coroană de aur. 

Cîteva nume de scriitori s'aii păstrat: așa cunoaștem pe călu- 

gărul Gavril, fiul lui Urie, care a scris, pentru «Căndia Laţco, pir- 

călabul de Hotin», Tetravanghelul (Evangheliarul) din Neamţ, 

de la 1435-6, puţin timp după moartea lui Alexandru-cel- 

Bun?, precum și un sbornic (manuscript miscelanei slavon) 

din 1449-13, ua Mineii în două tomuri, din 1444-7%, un alt 

sbornic, fără an?, un Mărgărit din 1442-3f, un Scărarii din 

1445-67, în sfirşit, un sbornic din 1437-88. 

La 1461-2 se afla la Neamţ un călugăr prescriitor de cârţi care 

iscălește « Atanasie tacha» (tachigraf)?. La Putna peste vre o 

1 Revista pentru ist, arch. şi fil. |, planșele. 

2 Bianu, în Columna lut Traian pe 1882, pp. 107-8; Melchisedek, Cataloy 

miser. Neamţ, în Rev. pe îsi. și fil IL, p. M4l. 

3 Melchisedek, p. 131. 

4 Jia, p. 138. 

> Jbid,, p. 139. 

Jbid., pp. 139-140. 

? Did, p. 142, 

8 Joid, p. 143. 

% Melchisedek, 7, e. p. 139, n0 84. Manuscriptele de la Neamţ sînt azi în 

parte la Academie. 
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douăzeci de ani era «tach» călugărul Paladie!. Unii dintre 
călugări se pricepeaii și la legatul cărților și la săpatul în 
argint al chipurilor de sfinţi care împodobiau apoi coperţile 
grele de lemn acoperit cu catifea: se spune anume despre: 
un manuscript al Învățăturilor Sfintului Macarie că a fost 
legat. de călugărul Siluan din Neamț 2. 

Pe acest timp se așterneaii pe pergament, în Ţara-Romă- 
nească și în Moldova, cărți domnești de danie și întărire, 
care ati, de obiceii, o slovă grăunţată destul de elegantă. 

Cei ce le scriaii, se chemai în Moldova diaci. Cei d'intăiii cari 
se întîmpină în această țară, par să fie Ruteni, precum cei 
d'intăiu dintre pisarii munteni vor fi fost aduși de peste Dunăre, 
din Bulgaria, dar mai cu samă din Serbia, unde se făcuse de 
curind o reformă a scrisorii, supt Despotul Ștefan. Printre ei 
se găsesc însă şi Romini, ca Mihai Oțel, Petru fiul lui Birlea, 

Oanţă, Şandru, Vulpaș, Negrilaș, Șteful, Borcea, Șandru, fiul 

lui Cîrje. Unul e fii de preot, Toader Popovici: altul e «fra- 

tele lui Ion dascălul» 3, — dascăl de școală, credem, sati, cum 

se zicea pe atunci, «dascăl de copii». Ghedeon, care apare 

încă supt Alexandru-cel-Bun, pare însă a fi un călugăr. Co- 

piatorul Evangheliarului de la Miinchen e numit în catalog 
«diaconus Theodorus Mrichescoula» saii «filius Mrischekuli», 

(Mrișescul?) și e vorba, firește, de un diac Teodor, ori care 
ar fi cellalt nume al lui. . 

Căci călugării ţineai și şcoală: pentru diaci ca și pentru 

clerici. «Să se ştie de cînd am învățat eii carte la Neamţu, 

atunce era un diiac domnesc și învăţa la 7 glasuri», scrie 

un ucenic al acestuia, ajuns și el diac, la 1700-14. Copii se 

aduceaii la mănăstire cu sila din toate părţile, erai puşi aice, 

tot cu sila, la învățătură și ajungeaii apoi fruntași ai Bisericii ; 

pe la jumătatea veacului al XVII-lea, călugării din Voroneţ 

recunosc acest obiceiii, adăugind că așa se fac «oameni de 

i Același, în Ap. Ac. Rom, VII, pp. 232-3. 

? Acelaşi, Catalogul, p. 134, 00 45. 

3 Uricariul, XVUL, pp. 527-8. 

+ Melchisedek, /. c., p. 133, no 39. 
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treabă: dintru aceia simt vlădici și egumeni şi preuți și dii- 
aconi pre la svintele mănăstiri»!. 

Călugării din Bistriţa şi din Putna sint aceia cărora li da- 

torim scrierea acelor însemnări despre faptele Domnilor, în 
care se cuprinde tot ce știm despre împrejurările periodei celei 
mai glorioase din istoria Moldovei. Despre aceste anale însă 
am vorbit în altă parte 2. 

Se poate desluşi astăzi destul de bine în ce chips'a păstrat 
tradiţia de cultură în mănăstirile Moldovei. Iosif, cel d'intâiii 
Mitropolit, rudă de Domn, a dat la început îndemnul. A 
fost urmat el de silințile acelui cleric priceput în slavoneşte, 
fiindcă se născuse în Bulgaria, din părinți bulgari, care e 
Grigore Țamblac? A fost acesta, — precum afirmă la începutul 
veacului al XVIII-lea episcopul de Roman Pahomie, amestecat 
mult în afacerile Neamţului și călător în Rusia, — «dascăl întăiă 
d'inceputin Moldova și egumen în Neamţu» 3? Mai mult: a fost 
el Mitropolit al Moldovei și este el același cu Grigore din vremea 
sinodului din Florența pentru unirea Bisericii Răsăritului cu 
Romat? A vorbit el ca predicator către Moldovenii lui Ale- 
xandru-cel-Bun în Suceava? A întrebuințat el chiar — pioasă 
ilusie ! — limba romănească pentru a se face înțeles de dinşii? 

Amestecul lui Grigore «Ţanblac» în afacerile bisericeşti 
ale Moldovei se reduce într'adevăr la mult mai puţin. 

Pe cînd doi archierei se luptai pentru Scaunul archipăs- 
toresc al Moldovei, la sfirșitul veacului al XIV-lea, Patriar- 

chul din Constantinopol trimesese în această ţară pentru cer- 
cetare pe Grigore preotul de la Patriarchie. El pare să fi 
fost egumen al vestitei mănăstiri a Pantocratorului din Cons- 
tantinopol?. Grigore rămase un timp în țară. Întrebuinţă această 
vreme ca să ţie predici, potrivit cu meșteșugul săi de retor 

! Iorga, Documentele Bistriței, 1, pp. 45-6, n LXxu. 
2 V. Îstoria literaturii romîne în secolul al XVIILiea, JI, Excursul |. 
3 Melchisedek, Catalogul, p. 143, no 106, 

* Același, în Rezista p. îst., arch. și filologie, UI, p. 1 şi urm, 
* Miklosich, 4e/a zarriarchatus, II, pp. 223, 241, 243-4, 256-7, 278-81, 

283, 359-61, 494-5, 519, 528-33,         
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bisericesc, Aşa au fâcut mulţi prelați greci în Suceava, Iași 

și Tirgovişte mai tărziii. Mai pe urmă, Țamblac ajunse Mitro- 

polit la Chiev, dar el nu va fi mers acolo din Moldova, ci 

după ce va mai fi stat un timp în Constantinopol. Sfirșitul 

vieţii sale il petrecu în Serbia, unde fu egumen la vestita 

mănăstire a Decianului. Moldovenii se aleseră de la dinsul cu 

Panegiricul slavon al Sfintului Ioan cel Noi, ale cărui moaște 

fură strămutate supt ochii săi de la Cetatea-Albă la Suceava, în 

1400-11. Ei îl răsplătiră păstrindu-i amintirea cu sfinţenie şi 

ţesînd legende în jurul lui. Mitropolitul Grigore care se înțe: 

lese cu Papa, nu poate fi Țamblac, care nu s'ar fi plecat pănă 

acolo, fiind un ortodox prea tare la cerbice. <Unchiul> lui 

Ştefan-cel-Mare, loan Țamblac («Zamblacho»), care merse la 

Veneţia după înfringerea de la Valea-Albă spre a cere aju- 

tor?, nu poate fi rudă cu Grigore, fiindcă acesta din urmă era 

drept si curat Bulgar, născut în Tirnova. 
Dacă Grigore ar fi jucat în Moldova rolul ce i se atri- 

bnie, cultura de mănăstire s'ar fi dezvoltat mai răpede în 

această tară. Așa însă, trebui să vie în Scaunul din Suceava, 

cu cîtva timp înnainte de suirea pe tron a lui Ștefan-cel- 

Mare, Teoctist, despre care s'a zis că a fost şi el un Slav, 

pentru ca studiile de slavoneşte să înflorească. 

De la Teoctist pornește un şir neîntrerupt de cărturari de 

slavonește, pe un timp cînd în Țara-Romănească neconteni- 

tele lupte pentru Domnie opriau orice silinți spre lumină, 

spre artă. Puternica Domnie a lui Ștefan-cel-Mare dă răga- 

zul şi răsplata de nevoie pentru ca să ațiţe sirguința călu- 

gărilor învăţaţi. Un ucenic al lui Teoctist, Visarion, merse 

pănă la Atos, unde lucră la prescrierea de manuscripte, în 

lavra Zografului; poate lui îi datoria biblioteca mănăstirii din 

Neamţ o carte scrisă la Xenof, totîn Atos?. Bătrinul Mitropo- 

lit Iosif însuşi se retrăsese la Neamţ, în apropierea cărei mă- 

năstiri i se arăta mai tărziii chiliat, Poate tot de la Neamţ 

i Melchisedek, 7. c., p. 163 şi urm, 

 Hormuzaki, VIII, pp. 23:5, n0 XXVII. 

3 Melchisedek, Cazalogul, p. 131, n0 17; p. 153. 

4 Același, Țamălac, p. 42. 
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venise şi Teoctist. Cind el îşi încheie viața, la 1477, urma: 

șul săii, Gheorghe, era un fost călugăr din Neamţ, căruia i 

s'a şi zis Aermfanul : şi el a lăsat ucenici la Neamţ, între cari 

Jlarion ierodiaconul, copist!. Al doilea urmaș al lui Gheorghe, 

în sfirşit, Teoctist al III-lea, era un fost egumen de Neamţ, 

care slujise la a doua sfințire a bisericii reînnoite de Ştefan, 

după biruința asupra Polonilor, la 1496 2. La moartea sa, el 

dădu mănăstirii satul Orţăştii, pe riul Moldova, pe care-l 

cumpărase cu 300 de zloți tătărești de la Petrea Oarţă, pe 

vremea lui Alexandru-cel-Bun 3. 

Aceasta e cultura pe care o puteai da învățații din Mol- 

dova şi "Țara-Romănească : călugări după asămănarea celor 

din Serbia, ei țineaii cu îndărătnicie la singura carte le- 

giuită şi plăcută lui Dumnezei, cartea slavonească. 

Literatura romănească nu putea porni de la dinşii, cari 

cîntai pe bulgăreşte pănă și isprăvile lui Ştefan-cel-Mare. 

3, MIŞCAREA HUSITĂ. RĂSPÎNDIREA Ei ÎNTRE ROMÎNĂ. 

Pe cind cele d'intăii mănăstiri se întemeiai în 'Ţara-Ro- 

mănească, depărtata Europă apuseană era zguduită de o 

mare mișcare de prefacere religioasă. În Anglia se ivise un 

preot învăţat, înzestrat cu darul de a vorbi mulțimilor, care 

propoveduia o lege nouă ce nu era decit legea veche, mai 

curată, El învăța că mai presus de cuvintul preotului şi al 

tilcuitorului este Cuvintul lui Dumnezeu, și că în afară de 

Biblie nu sînt decit păreri și orînduiri omeneşti, pe care 

fiecine e slobod să le primească sau să le răspingă. 

Acest om se chema Woycliffe: el găsi sprijinitori puter- 

nici printre cei, mari, ascultători fanatici printre cei mici, a 

căror sărăcie, umilinţă și apăsare nu mai putea răbda. 

Acelaşi, Cazalogul, p. 137. n9 72. 

> /did,, p. 140, n gr; cf. Bogdan, Vechile cronici, pp. 251-2. Pentru un 

al doilea Teoctist în 1491, Octombre, v. ff. if. rom, II, p. 536, nota 1; 

p. 540, nota 1. Nu poate să fie o greşeală de dată în Ulianicki, care resumă 

actul în care el apare ca martur: a fost dect și un Teoctist al Il-lea în 1491 

(14903). 

3 Arch. Statului, Azamf, n! 1726, 1727, î729. 
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Părezile lui Wycliffe se prinseră şi mai bine tocmai în 
Boemia, pe atunci un regat supt dinastia străină de Luxem- 
burg. Un alt magister, loan din satul Husineţ, căruia pentru 
aceia i sa spus loan Huss, răspîndi crezul cel noii, aşa de 
ușor de înțeles și de urmat, așa de roditor în urmări. El 
scrise, discută, suferi şi muri pe rug innaintea Părinților 
Bisericii adunaţi în sobor. puternic și sprijiniți de sabia Îm.- 
păratului. 

Dar sufletul săi nu se risipi împreună cu cenușa sa răs- 
pindită în vînt. Pe cînd orașele şi partea din nobili cari 
erai de sînge german ţineau cu îndărătnicie la vechiul catro- 
licism, nobilii cehi ai țerii şi sătenii din toate unghiurile se 
ridicară în arme. Ei apărau crezul Bibliei curate, al împăr- 
tăşeniei luate, nu în /ostia sfintă, numai din pîne, ci din 
potir, în pîne și vin, aşa cum Biserica romană îngăduia numai 
clericilor; ei nu voiai să recunoască drepturile episcopilor, 

» ci socotiai că li ajunge rugăciunea preoţilor de rînd; închi- 
narea sfinților li se părea un abus. «Legea Evangheliei», 
scriaă predicatorii lor, <e prea îndestulătoare prin ea însăşi 
pentru cirmuirea, Bisericii, fără de ceremoniile legii vechi și 
riturile adause mai pe urmă, care atacă, micșurează şi îm- 
piedecă această lege, şi care mai mult strică, decit folosesc 
pentru mîntuire 1.» 

Țeranii și nobilii cehi se băteau bine, și nici-o putere ome- 
nească nu fu în stare să-i înfrîneze. În zădar duse în potriva. 
lor o luptă învierșunată Împăratul Sigismund, acel care întări 
de patru ori privilegiile mănăstirii muntene Tismana 3; în zădar 
se străduiră «cruciați» veniți din toate părțile. Nu numai că 
Husiţii nu putură fi zdrobiţi, dar ei cîștigară pentru credinţa 
lor Ținuturi întregi din Ungaria și Polonia. Pe de o parte, 
cetele lor pătrunseră răzbunătoare în regatul lui Sigismund, 
marele lor dușman: în 1432, oraşul Simbăta-Mare căzu în 
puterea Husiţilor, cari se înfățişaseră ca niște pașnici negus- 

1 R. Hăfler, Geschichrsschreider der hussitischen Bewegung în Bohmen, tn 
Fontes rerum austriacarum, Scriptores ; UL, 1865, p. 479. 

2. Ştefuleseu, o. c, p. 156 şi-urm. 
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MIŞCAREA HUSITĂ XVII 

tori ce veniai la bilciu !, în 1433, ei se răpăd asupra Zip- 
sului, în unghiul nord-ostic al Ungariei 2. Pe de altă parte, 
umilii <predicanţi» (Araedicautes), cari ştiai mai multe limbi, 
străbătură sat de sat, aducînd cu ei Evanghelia cea nouă. 
Foarte mulţi Unguri îi ascultară, și ei fură mai bucuroși să-şi 
lase ţara. decit să se întoarcă la nişte datini care primejduiau 
sufletul. <În 1430», scriii niște autori maghiari moderni, 
«tot "Ținutul de la Szakoleza pînă la Simbăta-Mare era hu- 
sit, şi în 1436 Utragaiștii (așa li se zicea Husiţilor pentru că 
admiteaii împărtășenia s46 utrague specie şi pentru mireni) 
cuceriseră Csanâdul, Ţinutul Oradiei şi o bună parte din Ar- 
deal. Erai comune unde preoţii conduceaii reforma 3.» În păr- 
țile Trotuşului, fugari veniră să întărească vechiul element 
unguresc de dincoace de munţi +; de aici, e reticii se răspindiră 
pănă la Prut, și chiar dincolo de această apă, în Bugeac : ei 
se păstrară pînă în veacul al XVI-lea, dar nu putură de loc 
să clintească pe Rominii moldoveni, bine supraveghiaţi de 
Vlădicii lor, de la legea ortodoxă. Răscoala cea cumplită 
a țeranilor din partea apuseană a Ardealului, întimplată la 
1437, trebuie pusă peapărat în legătură cu propaganda 
husită : în adevăr, se găseşte în ea ura împotriva domnilor 
de pămint şi împotriva preoților catolici nesățioși de dijme, 
care e unul din semnele deosebitoare ale direcției celei mai 
exaltate din mișcarea husită 5. Cu şese ani înnainte, Alexandru- 
cel-Bun era bănuit de Poloni că ar fi ţiind anume la dinsul 
pe un predicator husit ca să-i reformeze țara?. Un preot, 
Constantin, care se făcea a fi catolic, lucra în Moidova pentru 
eresie la 1438 8. Secuimea era prinsă astfel din două părți. 
Numai silinţile misionariului Iacob de Marchia şi ale tovară- 

! Fessler-Klein, Geschicâte von Ungarn, Ul, p. 384 
> Palacky, Geschichte Bohmens, LLLE, p. so. 
3 Horvâth, Kardos şi Endrodi, o. e, p: 41. 
4 V. mai departe, 

> Aceste Sfudii şi documente, I-ll, p. XXX. 
„$ V. actele privitoare la răscoală reproduse în Hurmuzaki, 1%, 

? Lewicki, Codex epistolaris saeculi decimi guinti, în Aonumenta Po- 
SY ioniac historica i Cracovia, 1891. pp. 254-5, 267-8, 254-6 3us-6, 
= 
&R 
se 

$V. vol. I-1L, p. Xxxw. | 

304. Vol. VII, HN 71304 Yo pAOTECA *. 
9 

9 conul, 

ONE + 

Eu rute 

  

   



XVII VEACUL AL XV-LEA 

şului săii Dionisie de Ujlâk, precum şi ale Franciscanilor 

din Boemia, putură stirpi, înnainte de 1450, buruiana rătăcirii !, 

Saşii rămaseră neatinşi de : husitism, întocmai cum se în- 

timplâse cu fraţii lor Germanii din oraşele boeme. Pentru 

Romini era însă altfel: Husiţii predicau împărtăşenia aşa cum 

erati. deprinşi ei s'o primească, poftiai pe mireni la dezba- 

terea lucrurilor bisericești şi făceaii înţeleasă legea prefăcind-o 

în limba poporului, Mari foloase! Pe lingă care dispărea nea- 

junsul puţinei cinstiri a sfinţilor, şi, cit despre deosebirile de 

dogmă, ele n'aveaii nici-un preț pentru ţeranii, aş zice chiar 

pentru popii noştri din Ardealul unde grija adevăratei cre- 

dințe nu era cine s'o aibă. Ei se făcură deci Husiţi pe un 

cap, fără a-şi da sama că ai părăsit cîtuşi de puţin drumul 

strămoşilor, pe care ţineai și ei să meargă?. 

Ungurii avură, mulțămită husitismului, încă din veacul al 

XV-lea cărţile sfinte pe limba lor: un mare eveniment. După 

o cronică minorită, întăia traducere se făcu de Toma Pecsy 

şi Valentin Ujlaky din Kamancze, adăpostiţi în Trotuș, la 

1416: opera lor fu prescrisă apoi la 1466 de Gheorghe NE- 

methy. Copia coprinde numai Evanghelia”. 

Pe același timp aproape, pe cînd Cehii aveai patru Psal- 

tiră întregi din. secolul al XIV-lea, Polonii tălmăciră şi ei, supt 

înrîurirea husită, această parte a Bibliei; pe cînd Cehii po- 

sedaii mai multe Biblii întregi, Polonii prefăcură pe limba lor 

la 1455 o parte din povestirile biblice 4, 

Pentru Romini propaganda husită trebuia să aibă același 

rod literar. El se născu neapărat acolo unde mişcarea era 

mai puţin stingherită, acolo unde curentul cel mai puternic 

îi atingea şi pe dinşii. Cărţile sfinte nu fură traduse deci în 

1 fâia, 

2 V. mai departe, despre rolul pregătitor pe care l-a avut bogomilismul 

pentru primirea credinţilor husite. 

8 Friedrich Keinz, Zei alt ungarische Texte aus einer Handschrift der &. 

dayer. Hof. und Staatsdidliothek, Mănthen, 1879; Horvâmh, Kardos şi En” 

drodi, î, c,. 

4 Nehring. în drchiv fir slavische Philologie, IL, p. 409. 
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MISCAREA HUSITĂ XIX 

Principate, unde era pază bună și multă învățătură slavonă, 
ci într'un unghii sălbatac din Maramureş sai din Ardealul vecin 
cu înnălţimile maramureşene. Psaltirea, Biblia, Evanghelia, — dar 
nu şi Tilcul ei, — Faptele Apostolilor, pe lingă rugăciunile obiș- 
nuite, se înfățişară astfel în romăneşte pentru întăia oară în acele 
vremi depărtate, şi anume prin munca unui singur om, căci 
în alegerea şi orînduirea împrumuturilor, în natura cuvintelor 
străine, în noţiunile de cultură ce se străvăd prin tălmăcire, se 
recunoaște acest singur om; : de bună samă, un preot de sat care 
va fi știut slavoneşte 1. El traduse și o lămurire a legii, în care 
se oprește mult şi stîngacii asupra Treimii și face o mărtu- 
risire de credință catolică în ceia ce priveşte dogma, căci 
spune că Duhul Sfînt e ediîn tatăl și fiiu/ nezidit». 

Cînd vorbim de husiţii romini, nu credem firește, că Ro- 
mînii ciștigaţi de predicanţi şi acel care ni vorbeşte pentru 
dînșii prin manuscriptele religioase pe limba noastră din se- 
colul al XV-lea înţelegeaii deplin şi păstraii desăvirșit învă- 
țătura legii curate. Pe acel timp, dacă ierarchia se alcătuise 
bine în Moldova şi întru cîtva în Țara-Romănească, Ardealul 
n'avea episcopi ca paznici ai ortodoxiei, ci numai cîte un 
protopop saii egumen la o mănăstire săracă. Nici-un popor 
nu era mai pregătit pentru a primi eresurile de la Apus și 
cele de la Răsărit decit Rominii, răpezi în înțelegere, aple- 
cați spre orice prefacere, pentru multa suferință ce o îndu- 
rai, și lipsiți de orice cercetare duhovnicească vrednică de 

acest nume. 
Prin Huşiţi vor fi primit ai noștri legenda Duminecii, care 

legendă ar fi căzut din cer într'o piatră minunată pentru mîntu- 
irea oamenilor călcători de lege. Dar ei știaii înainte de aceasta 
despre isprăvile Sfintei Vineri și despre toate poveștile naive 
și strașnice pe care le răspîndiaui închinătorii Sfintului Pavel, 
temătorii Satanei, Bogomilii sau Pavlichienii bulgari. În- 
riurirea acestora a fost așa de adincă asupra noastră, aşa 

1 E vădit că traducerea nu s'a făcut după ungurește: urmele ungurești în 
Sintaxă şi vocabular vin numai din cunoașterea limbii maghiare de traducător. 
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de mult se ştia în toate părţile că Rominii s'aii impărtășit de 

această rătăcire, destul de grosolană în ispitele ca şi in ame- 

nințările ei, încît Sasul Reichersdorf, din vremea lui Petru 

Rareș, care ne judecă pe toți după elementele romăneşti 

din Ardeal, care-i erai mai bine cunoscute, nu stă pe gîn- 

duri să spuie că «Moldovenii recunosc pe Hristos şi pe 

Sfinții Apostoli și, după cît spun ei, aii păstrat din capul lo- 

cului și pînă astăzi /egea Sfîntului Pavel, cu multă venerație 

şi evlavie». 

Bogomilismul, dușman al bogăției, al puterii, al trufiei po- 

pilor, al serbătorilor, în care vedea de o potrivă momeli ale 

dracului, bogomilismul trist, chinuit, superstiţios, lege a celor 

mai umili şi mai nenorociţi dintre oameni, cari prin acest 

eres întunecat se simțiai mai sus, mai aproape de Dumnezei, 

a trebuit să ciştige mai ales pe acei Romini cari aveai mai 

multe de îndurat. El n'a înriurit asupra ivirii husitismului, 

care vine din Apus şi de la teologi mari, de şi supt presiunea 

populară ce se simţia pretutindeni atunci în Europa, dar el 

a ajutat răspîndirea acestei învățături nouă. De la bogomi- 

lismul străbun la husitismul cei noi nu era decit o deosebire 

de dogmă, pe care Rominii n'o prețuiaii fiindcă n'aveaii de 

unde o înţelege, și o schimbare binefăcătoare, care trebuia 

să-i umple de bucurie: tălmăcirea Cuvintalui lui Dumnezeii. 

Şi e vrednic să se însemne că din acest cuvint dumnezeiesc 

lipsește mai tot Testamentul Vechii, cu care, în adevărul 

cugetului lor, Bogomilii nu voia să aibă a face?, decit în 

forma deosebită pe care i-o dai ei în legendele lor despre 

vechii patriarchi, prooroci şi regi ai ludeii?. 

Traducerea husită a cărţilor sfinte în romănește s'a răs- 

pîndit puţin. Mişcarea religioasă din care pornise, s'a potolit 

răpede și s'a stîns peste cîtva timp cu totul: pe vremea re- 

1 Papiu, Zesauru de monumente istorice, UL, p. 137; Hasdeii, Cuvente, II, 

pp. 251-2. 

2 Jirebek, Geschichte der Bulgaren, p. 214. 

3 Hasdeii, Cavente, IL, pp. 235:6. 

  

 



MIŞCAREA HUSITĂ | XXI 

gelui Matiaș nu se mai vorbia: decit rare ori de Husiţi, din 
orice popor, în Ungaria. 

Dacă însă aceste cărți s'aă păstrat, aceasta se datorește 
caracterului lor neașteptat, ciudat, întăiu, şi apoi și faptului 
că ele destăinuiai cetitorilor, într'o formă oricît de puţin 
desăvirşită, înţelesul acelor mîntuitoare cuvinte slavonești pe 
care gura preotului drept-eredincios le rostia în biserică, 
fără ca mintea lui chiar, în cele mai multe casuri, să le pri- 
ceapă. Cine nu era bucuros să știe cum a plins David ne- 
norocirile sale şi chinurile sufletului săi, cum a trăit în ve- 
chimea cea mai mare poporul ales de Dumnezeă, cum s'a 
desfășurat pe pămînt viaţa acelui ce a luat aSupră-și păcatele 
omenirii, cum ai vorbit către «neamurile» păgine apostolii 
lui Hristos, răspînditori ai adevărului? Scriptura e astfel, 
încît fiecăruia i se poate părea că e vorba într'insa de îndo- 
ielile, de mustrările, de suferinţile şi căinţa lui însuși, și o bu- 
curie fără păreche trebuia să cuprindă atitea suflete simple, 
cînd pentru întăia oară își vedeau Simţirea și gîndul îmbră- 
cate în cea mai strălucitoare formă a poesiei răsăritene. 

Psaltirea, pe care Husiţii o cînta, s'a păstrat în următoa- 
rele manuscripte: 

1. Unule o copie după o copie !, scris pe o hirtie care poartă 
un semn, o filigrană de la sfîrșitul veacului al XV-lea? şi e 
de origine silesiană. Literele sînt scurte şi groase; cuvintele 
se înşiră fără spaţiu, cînd nu e un semn de interpuncţie ; 
cerneala e neagră-gălbuie: înfățișarea e a scrisorii ardelene; 
vechimea arată a fi de pe la 1550. Doi scriitori s'au ur- 
mat pentru a da această copie: ei sînt din aceiaşi vreme, 
din același loc şi au întrebuințat aceleași materiale. Amîndoi 
aii căutat să reproducă întocmai cartea ce li stătea înnainte ; 
li-aii scăpat însă o mulțime de îndreptări în sens mai noii ; 
ele se găsesc mai ales în partea din urmă, Manuscriptul a 
fost al lui Asachi, care se poate să-l fi adus din Ardeal, unde 

1 V, Ovidiu Densușianu, Di istoria amuțiri? du? s«u» final, în Analele 
Academiei Romîne, XXVI, 1904, p. 20. 

2 Sbiera, Codicele voronejean, Cernăuţi, 1585, p. 323. 

    

        

  

            



XXU VEACUL AL XV-LEA 

se știe că a făcut o călătorie!: apoi el trecu în biblioteca 

Sturdza de la Șcheia. Dăruit Academlei Romine, unde .for- 

mează astăzi n“ 449, el a fost tipărit, în fototipie și transcriere, 

de d. 1. Bianu?. | 

Cartea e întreagă: ea cuprinde Psalmii toți; apoi, după 

patru rînduri în criptografie sai întrun alfabet oriental, vin 

deosebite cîntări din Biblie, — Exod, XV, Deuteronom, XXXII, 

Regi, I, II, Avacum, III, Isaia, XXVI, Iona, II, Daniil, III, 

Luca, ]. La urmă de tot, se dă o lămurire a legii, tradusă 

după un text catolic: în ea se insistă mai mult asupra dog- 

mei că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfint sint un singur Dumnezeu: 

«<derept-aceă nu 3 tătări, nic 3 fi, niă 3 duhure întru acea 

S|văn]tă Troiţi: ni-unul nu este mai vechiiii şi nig mai po- 

niti, ni mai mare, ni mai mic; ce aceale 3 [o]brazi de veaci 

sus uru și (seajmerea». 

2. O copie ceva mai tărzie decit cea d'intăiu, păstrată în- 

tun manuscript ce se află astăzi la Academia Romină supt 

n” 693 şi care a venit acolo de la mănăstirea Voroneţ din 

Bucovina, întemeiată la începutul Domniei lui Ştefan-cel-Mare. 

Şi aceasta poate să fi venit din Ardeal, de şi aici nu dovedeşte 

slova: va fi fost adusă de un călugăr ce era din părțile acelea ; 

căci pănă astăzi mănăstirile de la munte adăpostesc o mulțime 

de călugări veniţi de dincolo. Originalul slavon a fost adaus în 

față, ceia ce dovedeşte o epocă mai tărzie. Deosebirile între 

acest text şi al Șcheianei ai fost arătate de d. Ovidiu Den- 

susianu, în Sfudii de filologie română, 1, Bucureşti, 1898. 

3. O copie întocmai ca acestea, pe care o tipări la Braşov 

diaconul Coresi în 1570, apoi în 1577, puinduii, data aceasta, 

în față textul slavon. Coresi modernisă ortografia şi înlocui 

unele cuvinte: dar el nu recurse la original, ci îndreptă după 

părerea sa. EI lăsă la o parte mărturisirea de credință catolică, 

pe care nu o putea îngădui nici întrun chip. D. B. P. Hasdei 

a dat pentru Academie o reproducere a acestei tipărituri 3. 

1 Zsâ, if. rom. în sec, al XPIll-lea, |, pp. 3519-20. 

2 Psaltirea șcheiană, 1482, București, 1889. 

3 Psaltirea publicată în romîntște la 7377 de diaconulii Coresi; Bucu- 

rești, 1551. 
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Din Vechiul Testament nu sa tradus nimic. Aceasta se 
poate crede mai curînd 'decit că vechiul manuscript husitic 
s'ar fi pierdut cu totul. Trebuie să se ţie samă şi de aceia că 
Husiţii cari cîntau Psaltirea și se înflăcăraiu cetind Testamentul 
Noi, n'aveaii aceiaşi iubire pentru Vechiul Testament. Cind Co. 
resi a început în a doua jumătate a veacului al XVI-lea tipă- 
rirea pe romăneşte a cărţilor sfinte, ela fost silit să lase lao 
parte Pa/ia: ea apăru abia mai tîrziu, şitrebui tradusă — 
atunci pentru întăia oară — de-a-dreptul după originale. 

Evanghelia sa păstrat într'o copie pe care a reprodus-o 
Coresi în 1561. Dintr'insa s'ar părea că lipsiau citeva pagini pe 
care tipăritorul ar fi fost silit deci să le traducă din noii. Com- 
paraţia întrelocurile ce par adause la 1561 şitextul primitiv păs- 
trat într'un manuscript! ar arăta ce mari schimbări suferise limba 
în decurs de un veac și jumătate. Astfel, în vechea tălmăcire stă- 
tea: (Matei 13.) «Să ochiul tăti derepti săblăzneaşte-te, ia-lu şi-l 

leapădă de la tine: mai bine ţie să piară uni mădulariu al tăi, 

nu totii trupul aruncati să fie în matca focului, și, să te 

măna ta săblăzuire dereptă, tae o și o aruncă de la tine: mai 

bine ţie să piară un mădulariă al tăi, nu totă trupul 2...» 

Coresi dă în loc, în reproducerea din 1389, cu litere latine, 
următoarele rinduri 3: 

«De te va smenti ocul cel direptu, scoate-l și-l leapădă de 

la tine, că mai bine easte să pice on mădular al tăi, decit 

tot trupul tăti să fie aruncat în foc; iară, de te va străca 

mina ta cea dcreaptă, tae-o și o leapădă de la tine, că mai 

bine easte să piae on mădular al tăi decit tot: trupul tăi să 

fie aruncat în foc.» 

Dar avem a face numai cu o lipsă în exemplarul care a 

servit reproducerii, lipsă întregită de unul din proprietarii 

lui. De fapt, toată Evanghelia lui Coresi are aceiași limbă. 

1 V, n-l următor. 

2 Columna lui Traianu, 1S82, N. S., ll, p. 79. 

3 Tetravanghelul diaconului Coresi, reimprimat după ediția primă din 

1560-61 de arhiereul dr. Gherasim Timuș Piteşteanu, cu o prefață de C. Er- 

biceanu ; Bucureșu, “Lip. Cărţilor Bisericești, 1889. 
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XXIV VEACUL AL XV-LEA 

Aceiași Evanghelie romănească se păstrează întrun manu- 

script copiat între 3 lunie şi 4 lulie 1574 de pisarul «Radu 

Grămăticul fiul lui Drăghici din Maniceşti, lîngă tirgul Ruşi 

pe apa Vedei». Radu părăsise Țara-Romănească după moartea 

lui Pătrașcu-cel-Bun, pe lingă care se găsia și diaconul Coresi, 

tot un fel de grămătic !. Venind din noii în Domnie, strașnicul 

Mircea. Ciobanul începu cu un mare măcel al boierilor şi po: 

pilor: atunci cred că a fugit Coresi?, şi tot atunci grâmă- 

ticul Radu. El se temu să se întoarcă atita timp cit trăi 

Mircea. şi, chiar după moartea acestuia, el duse aceiași frică 

față de fiul -lui, Alexandru-Vodă. La urmă, Radu, care stătea 

întrun sat bulgăresc de pe Osma, unde scrise fel de fel de 

cărți slavone, cîștigîndu-şi astfel hrana, se duse tocmai la 

Rodos, unde auzise că se află Pătraşcu, fiul Domnului şi 

ocrotitorului său de odinioară. Aici acest Pătrașcu, care nu 

e altul decit viitorul Petru-Vodă Cercel 5, îi dădu sarcina de 

a scrie după un cizvod» — deci după un manuscript — Evan- 

ghelia pe romăneşte, ceia ce el făcu în citeva săptămîni. De- 

părtat de multă vreme din ţară, Radu nu putea cunoaşte 

tipăritura din 1561 a lui Coresi, iar Pătraşcu, un şi mai 

vechii fugar, încă mai puţin. De alminteri, e drept că ti- 

păritura, lui Coresi şi manuseriptul lui Radu sînt identice pănă 

în cele mai mici amănunte. 

Faptele Apostolilor. Apostolul, cum zicea poporul, sai 

Praxiul, după numirea cărturarilor, cuprinzind un îndemn 

către răspîndirea învăţăturii adevărate a lui Dumnezeii şi lă- 

muriri asupra cuprinsului. Evangheliilor, a trebuit să fie pre- 

facut de Husiţi în limba vulgară. Apostolul a fost tradus 

în întregime. El nu se păstrează însă astăzi decit în două 

forme, fragmentare : una manuscriptă, alta tipărită. 

Manuscriptul e scris în Moldova, pe hirtia cu semn si- 

lesian pe care e scrisă şi Psaltirea de la Șcheia: scrierea nu 

1 Nerva Hodoș, în Prizos Sturza, pp. 240-1. 

2 V, cartea mea Saţe și preoți din Ardeal, București, Carol Gobl, 1902, pp. 21-2, 

2 V. Istoria lu? Alihal Viteazul, în Convorbiri literare pe 1902, cap. |. 

4 V. și Gaster, în Archivio Şlottoloşico, XU, p. 201 și urm. 

  

 



MIŞCAREA HUSITĂ XXV 

sa făcut în mănăstirea Voroneţului, unde a fost găsit de d. 
Creţu, cu prilejul serbărilor din 1871 pentru Ștefan-cel-Mare, 
ca şi cum strămoșul ar fi răsplătit pietatea urmașilor prin 
acest dar; dar scrisoarea e vădit moldovenească, din vremea 
lui Petru Rareș sai a urmașilor săi. Cuvintele nu sînt deo- 
sebite și se păstrează vechia literă € == r pentru că transcrii- 
torul a ţinut să se depărteze foarte puțin de original, a cărui 
limbă a păstrat-o neatinsă, cum n'a făcut copistul după care 
s'a scris Psaltirea de Ja Șcheia. 

La început paginile sînt smulse pe întinderea a şeptespre- 
zece capitole din Apostol. Apoi vin Faptele Apostolilor 
propriu zise. În loc să urmeze după dinsele cărțile Sfintului 
Pavel către Romani, Corinteni, Coloseni, se trece deocamdată 
asupra lor, pentru a da întăi «cărțile săbornicești» ale altor 
apostoli. Din ele se înşiră cele două d'intăii și parte din a 
treia: restul e rupt; Apocalipsul lipsia. 

Din acest text a dat o ediție d. 1. G. Sbiera!, în 1385. 
La o dată care se fixează ca 15632, Coresi a tipărit un 

Praxiu, din care s'a păstrat un singur exemplar, cu lipsuri, 
la început și la sfîrşit, care întrec jumătate din întinderea 
ce a avut volumul. Ai fost nimicite mai toate foile ce cu- 

prindea Faptele Apostolilor şi parte din «cărţile săborniceşti», 
și ai rămas aproape în întregime numai Scrisorile Sfintului 
Pavel. Astfel fiind, nu se poate face decit în mică parte com- 
paraţia între aşa numitul «codice voroneţian» și partea cores- 
punzătoare din publicaţia lui Coresi; dacă se va descoperi însă 
vre-odată — ceia ce e mai probabil decit descoperirea unui ma. 
nuscript complet — un volum întreg din Apostolui de la «1563», 
se va putea încredința oricine că feste fot diaconul n'a făcut 
decit să lucreze în slove de tipar un Praxiu întru câtva ca acela 
de la Voroneţ?. O dovadă despre aceasta e încă de acum 

1 Codicele Voronefean, Cernăuţi, Cf. Creţu, în feo. p. îst, arch, și filologie, 
an. Îl, vol. II, p. 145 și urm,; I. Bogdan, în Convorbiri literare, pe 1886-7, 

P- 77 şi urm, 

? Bianu și Hodoș, Bibliografia romănească veche, p. 32. 

3 V. Creşu, în Revista fentru istorie, archeologie şi filologie, Il, p. 

29 şi urm. 

    
  

         



XXVI VEACUL AL XV-LEA 

pomenirea în Biblia de la 1648 a «întorsurei celei de mult» 

pentru o vorbă care se află tocmai la acel loc și în manu: 

scriptul de la Voroneţ. 

Odată cu Sfinta Scriptură s'a tradus anumite rugăciuni, 

trebuincioase preotului în fiecare zi, precum şi Tatăl nostru, 

Crezul. Tatăl Nostru era cuprins în Evanghelii; Crezul -a 

trebuit să fie tălmăcit deosebit. Cind, în 1564, Coresi dădu 

la lumină, împreună cu Tilcul Evangheliilor, și un Molitvenic, 

el cuprinse într'însul un Crez care e de sigur din vremea celor 

d'intăiă traduceri, dar din care editorul scoase pe fi/zogaue. 

Cit despre rugăciunile din această carte, ele sînt vădit mai 

nouă, din a doua jumătate a veacului al XVI-lea 2. 

Acelaşi cleric maramureşean sau ardelean din preajma Ma- 

ramureșului, acelaşi cunoscător de slavonește, care a dat 

limbii noastre cărţile sfinte, a înzestrat pe cetitorii din popor, 

adecă pe umilii preoți din sate, cu o literatură bogomilică. 

Fireşte că aceasta n'a fost niciodată tipărită, precum nu 

S'a tipărit nici Povestea Duminecii sai a Vinerii — cărți 

iarăși apocrife —, nici unele fragmente de Cazanie, ca pre- 

dica asupra Tatălui Nostru, sai anume cuvintare a Sfintului 

Ioan Crisostom, care se prefăcură şi ele în romăneşte tot supt 

neobositul lui condeiu de cărturar — sai, cum zicea el în- 

suşi, de «cărtulariii» — sirguitor. 

Ni le-a păstrat însă, fără alegere, amestecind printre ele, 

cu o deplină neînțelegere, şi Catechismul lui Luther, găsit de 

copist într'o broşurică romănească tipărită la 1544, un preot 

de la Măhaciiă, un sat de spre Mureșin Scaunul secuiesc apu- 

sean al Arieșului, — Grigore, care a trăit pe vremea luptelor lui 

Mihai Viteazul, fără să se incălzească de loc de isprăvile lui şi 

urmând să dateze copiile sale după «Batăr Jicmon Craii», pre- 

cum și de cîțiva contimporani ai săi, de prin aceleași locuri. 

1 V. Sbiera, /. c., pp. 352-3; cf. Creţu, Î. €., pp. 155-6. 

2 V. Hodoş, în Prinos Sturidea, p. 235 și urm. Crezul Catechismului din 

1544, păstrat într'o copie (Hasdeii, Cuvant den dălrăni, Il, pp. 103-4 ; cf. 

Hodoș, 7. c., p. 236, nota 3), e mai noi, 

 



MIŞCAREA HUSITĂ XXVU 

“Între aceste bucăţi, găsite deosebit prin fel de fel de copii 

mai vechi sau mai nouă, dintr'o parte sau din alta a Romiîniimii 

de peste Carpaţi, fie ele imbrăcate încă in haina ciudată a limbii 

maramureşene cu schimbat în 7 între două vocale sai des- 

făcute de dinsa şi înfăţișindu-se în graiul obișnuit, — sint vădite 

deosebiri. Unele trebuie să pară, deci, mai nouă, altele mai 

vechi. Legenda Duminecii şi predicile trec în ceia ce priveşte 

caracterul anticvat înnaintea tuturor celorlalte, și mai ales în- 

naintea povestirilor bogomilice. Dar întrebuințarea exclusivă 

a perfectului simplu, lipsa lui Zre înaintea oricărui nume de 

acusativ, anumite urme de rotacism —un szră pentru sună, 

în legenda Sfintei Vineri—, anumite forme vechi, anumite cu- 

vinte care vin din.alt timp, anumite noţiuni culturale care fac 

parte din ciclul cunoştinţelor traducătorului maramureșean- 

ardelean din veacul al XVi*!, arată că și la începutul acestei 

scrisori romăneşti a fost acelaşi inițiator al întrebuințări 

graiului nostru în literatură, — fie şi în astfel de literatură. 

Manuscriptul măhăcean reproduce apoi felul de a se scrie 

cuvintele fără despărțire care se întimpină în textele cele mai 

vechi; el dă astfel icoana paleografică a acestora?. 

Limba în care sint scrise cărţile sfinte sau povestirile de 

propagandă bogomilică din veacul al XVi“, se deosebește 

ușor si fâră putință de înșelare de limba literară a epocelor 

1 CE Hasdei, 7. e, p. 342 (Călătoria Maicii Domnului la lad): eşi gu- 

decii și episcupii» ; îfi7., p. 346: «feGuriţe» pentru fete; «blămii» == haidem, 

p. 350; «iazer», p. 350; «ginte, did, ; evoinici> pentru ostași, p. 352; voca- 

tivul «Doamne despuiatoare» (și ultimul cuvint e, cum se va vedea îndată, par- 

ticular limbii vechiului traducător); «mișei mei», p. 356; «unde su prorocil», 

p. 358; «<giudeca-se-vor» ; idid.; «silele cerului», p. 362; «deştinsă», p. 362; 

«luai zeiţă» = trup, p. 364; «e voi în groapă mă gasea», p. 364; «învişu», 

p. 364; escuepescu», p. 416; «seți», în loc de «sînteţi>, p. 417; «dzişa, p. 420; 

<«plinşua, «petiţilor>, p. 421; come» în «Cugetări în oara morţii», p. 451; 

«iuboste», idid.; «<curei» = alergaiii, p. 452; ehitlianşugure», p. 452; «glasure 

de cizpoi, p. 452; cele aducu de o lazure>, p. 433; «voru bucina», p. 454; 

«Scaunulu de gudeţu», p. 455; «ceteri», p. 464; cbeţiţiloru», p. 464. Fericirile 

sînt întru cîtva ca în Evanghelia veche; v. pp. 4956. 

* Manuscriptul a fost, cum se vede din cele spuse, tipărit de d. Hasdeii, 

în Cuvente den bătrăni, 11, 1879. 

  

  
  

        
 



XĂ VIII VEACUL AL XI-LEA 

următoare. E sigur că ea a înrîurit simţitor felul de a scrie 

romăneşte pănă departe în veacul al XVII“, că a impus 
întru cîtva un stil și o ortografie. 

Caracterele ei sînt următoarele: 

În ceia ce priveşte fonetica, aceste texte aveai în forma 

lor de la început + între două vocale prefăcut în 7 — sau 

nr, ca în binre, minre. Aceasta e o particularitate de graiii care 

stăpînește pănă foarte tărziii în Maramureș, și deci şi în părţile 

ardelene muntoase vecine cu această cetăţuie, în care și limbă, 

și datini ati trebuit să se păstreze mai îndelung şi mai credin- 

cios. Dovadă următoarea scrisoare maramureșeană din vremea 

lui Mihai Viteazul şi în care rotacismul e încă neatins, după 

aproape două veacuri de la traducerea husită a cărţilor sfinte : 

«Cire iaste pan Pogan Jurji, șpan ot Maramoreș, i pan 

«Toma, jurat ot tij, scriem închinăciure și slujbi, pan Orban 

«birov i pan Simion părcălabi ot Bistriţă. Dup” acia, de cia'ță 

«tremes omul vostru ia noi, de răndul aceștii oști, cia au 

«trecutu prim Maramureș, vă dăm a şti căai fost a lui Cor- 

«neş o mie de omiiri năimiți în ban[i]; de altă latură, acmu 

«nu ştim, că au fost doi omiiri a noștri în Ţara Leaşiască, 

«ce i-ai dzis că nu e acolo nece o veaste ria. De' icia înra- 

«inte, pe ce vrem ști şi ce vrem audzi, noi vă vrem da ști, 

«ca somsidzilor (ungurește: szomszed, vecin) noştri. Derept 

<acia şi acmu avem om acolo: de ne va aduce vr'o viaste, 

«vă vrem da a ști, şi iară vă rugăm, ce vreţii audzi din Mo'- 

«dua, cam înțeles că aveţi omeari în Moldua, ce viaste vă 

<vorii aduce, ne rugăm să ne dați a şti, aii de răi, aă de birel!». 

Aceiași schimbare se vede la Rominii din «Munţii Apu- 

seni», la Moţi și la Rominii din Istria, însă dintre Moţi nu 

vorbesc astăzi toţi în acest chip, ci numai acei din comu- 

nele Albacului-Aradei, Lăpușului şi Scărișoarei, — așa încit 

Horea, care era Nicolae Ursu din Albac, iese să fi vorbit în 

graiii rotacisant. Această rază restrinsă a rotacismului în 

1 Documentele Bistriţei, 1, pp. 1-2, n9 11; cf. no 1 șilp. 2, n9 uri; p, 24, 

no XXXI: cu forme ca: egices, «giuzi». 

2 V. Teofil Frîncu și Gh. Candrea, Rotacismul la Moţi și Îstrieni, București, 

1886, p. 27 și urm, 

  

 



MIŞCAREA HUSITĂ XIX 

unghiul sud-vestic ardelean şi numărul foarte mic, probabil 
totdeauna mic, al Rominilor istrieni ar dovedi că rotacismul,. 
în care unii ai voit să vadă un fenomen general, a fost 
mărgenit la anumite regiuni apusene, foafe de munte !. Satul 
Măhaciii, unde scria popa Grigore, nu e însă cu adevărat 
între Moţi, de şi n'avem nici o altă dovadă că acest preot 
ar fi venit el însuşi din mijlocul Moților decit odată forma 
ciri=cine, într'o notiță a lui. În cuprinsul vechii Dacii, afară 
de citeva forme şi focare răzlețe, rotacismul se ține de Ma- 
ramureș, unde el dăinuieşte ca stăpîn pănă foarte tărziu. 

Traduse în Maramureș, cărțile din veacul al XV-lea se în- 
fățișează însă într'o formă foarte mult deosebită de aceia a ră- 
vaşului pe care, pentru putinţa unei comparații ușoare, l-am dat 
mai sus. În ceia ce priveşte tot sunetele deocamdată, sînt atîtea 
fenomene care pe la 1600 dispăruseră din vorba maramureşeană. 
U final se auzia încă foarte bine, și în redacţia de la început 
el se găsia, de sigur, la sfirșitul fiecărui cuvint. E înnainte 
de grupa n nu trecuse în 7, şi se zicea cuvente, momente, 
cum se ceteşte numai foarte rar, mai mult ca un archaism 
ortografic, în cele mai vechi documente din vremile urmă- 
toare. Ca și în unele nume păstrate prin documente slavone 
moldovenești din veacul al XV-lea — precum Uriacle?, 1 
miiat se păstrează încă: așa se găsesc forme ca go/? şi 
ulita, — verbul a uiza fiind acela care păstrează mai totdeauna 
acest / disparent, și care-l păstra, de sigur, fără escepție, în 
originalele pierdute ale acestor vechi monumente de limbă, 
Din cuvinte ca spu.pif, întâni, ponii, — acesta pentru apoi — 
se descopere şi păstrarea, foarte rar ce e dreptul, a lui 7 
muiat înnaintea lui 7. Ză, ză se mai află pentru 72, pe. D 
nu trece totdeauna în z la plural, ci se zice: puzredire; am 
aflat un cas şi pentru 7 netrecut la plural în Z. 

În afară de aceste particularități, se pot înșira altele, păs- 

1 Evident că nu caut să pun în legătură pe Maramureșeni pe Istrieni, 
făcînd din aceștia din urmă o colonie a celor d'intăiii, 

> Densusianu, Zfisfoire de la Jangue roumaine, ], Paris, Leroux, 1901, 

Pp. 394-5. 

    

    
 



XXX VEACUL AL XV-LEA 

trate şi mai tărziu, care arată că limba vechilor traduceri 

era cea maramureşană. Aşa, în loc de 7, se scrie g&: gude- 

cătorie, gudec. În multe dintre copiile ce avem, litera 5 pentru 

sunetul Zz, caracteristic și astăzi pentru graiul moldovenesc, 

S'a pierdut, dar în izvodul cel vechii stătea pretutindeni dai, 

daic, dzeă. Uneori, cum se vede și în scrisori maramureșene 

tărzii, dz se confunda cu &: gice pentru zice. 

În morfologie — adecă înformele gramaticale —, cea mai 

mare bogăție de elemente vechi o dai verbele. Regula ge- 

nerală e că se întrebuinţează numai perefecte simple,—pe 

cînd la 1600 nu se întimpină decit perfectul compus. Aceste 

perfecte simple oferă multe forme dispărute: feciii, daișu, 

etc. Viitorul se alcătuieşte cu auxiliarul a zoi în forma de 

a vrea. Conjuncţia condiţionalului e totdeauna să, — lat. sî. 

În proposiţiile condiţionale, figurează un imperfect al con- 

junctivului, care flexionează re, ri re, rem, ret, re; să căutare, d. 

ex., şi aşa mai depante. Participiul trecut slujeşte în cea mai iargă 

măsură ca substantiv: aşa Zespusu/ pentru Ținutul, — şi acesta 

un substantiv verbal, ş. a. Unele participii trecute care se află 

apoi numai în situaţia substantivală aveau încă pe atunci tot 

rostullor verbal: aşa fazz pentru fâcut. Formele încoative cu 

esc nu se află, aşa încît cetim : se-/ ragă, pentru «să-l răpească». 

La substantive e să se observe vocativul singular nearti- 

culat, cu e: ome, Dseae, scurt şi energic; vocativul plural 

egal cu nominativul: frafi dragi, în locul noului vocativ 

asemenea cu genetivul-dativ: frazz/or. 

Se găsesc o sumă de cuvinte ce au sint cunoscute de aiurea, 

cîteva din izvor slavont, cele mai multe însă din vechea moştenire 

1 A măhăi=—a face semn; a săblăsni, săblaznă ; iuboste pentru dragoste ; 

govitoviă, oajde pentru legături, curele ; upovăinză, a upovăi, a gotovi i clevet- 

zică, priatneci, nălăia=—mnădăjduia, agoadă; a pesti, pesteală==a zăbovi, zăbavi; 

niteaște==dobitoceşte ; clevere==clevetiri ; pristaniște ; tar=povari i a su fleta= 

a fi cu sufletul; coradeici, a Bagodari, trind=evintre», în Biblia de la 1648 ; 

miaţă, feiguri ; a prilăsti, fodnojie; a se înglodăi, zavistru=zavistnie ; savisţ, 

zavistie; a milosti; a hlipi=a se văieta; sfraste, chinuri; clăfănog=— 

violent; fodabnic, odrazire, mănicit-—desfătări;, mu: guirez= mustrare; a se străgui ș 

    

    
 



MIŞCAREA HUSITA XXXI 

latină, cuvinte care sună frumos şi sînt o alevărată podoabă 
pentru frasă, cuvinte clare, pline de înțeles, potrivite pentru 
a trezi icoana înnaintea ochilor. Cuvintele acestea, fie sla- 
vone, fie latine, apar în orice text din această vreme, de la 
acest scriitor, pe care-l credem unic, şi numai aici. Aşa pu- 
tem însemna: Dzei pentru: Dumnezeu; Dumneadeaez=zeiţă 
(a preapări, a amăgi e slavon) ; Gucă pentru gură, ziua Ciînsecilor 
pentru Rusalii; a cure, pentru a alerga.cu participiul cars ; zintul 

pentru zea/p; necătură pentru sugrumare ; mitaş pentru că- 

pitan peste o mie, ca sua; pentru cel peste o sută; giune 

=—giure, giunel=—giurelu, pentru tînăr; pumăra—nominare— 
pentrua ceti: «număra ghiemonu cartia>; despus, despuitoriii, 

pentru Ținut şi căpetenie de Ținut, care se numeşte şi ș- 

nător sau «ți.ietor» ; a urdinra-—ordinare—a apropia; vişii 

=vixi, trăiiă; /ucoare, lăsăctune, a nuta=—a visli, a îunota ; 

margine=ţerm ; lature=parte ; veatrile=pînzele, ventres ; 

nasul corabiei, ariră, nisip, — dar şi «năsipu»; /inged pentru 

bolnav; o2z=—nevoie : «ce era spre opus; scriptură=orice 

scrisoare : «nece scriptură de ti.pre namu preimitu de la 

ludei»; spunere=expunere; a se încări=—a se încălzi : «în- 

ăreaşteţi-vă» ; agru, ogor; ascultămint ; strat=pat; a în- 

pola=imputare; a/ămo/jna=eleemosina ; meser, mesearătate, 

mesererie, dar şi miişel; a se delunga=a se depărta; deși. 
deratul, dorinţa; lărgămint, a deştinge, a se cobori; ceter? 
=chitare ; /saz pentru așternut, lăcaş; veardse=viridia, pen- 

tru orice verdeţuri; zrisf4; bucine==buciume, a fămpăna= 

iympanare; înveştire, premiedsare, a învolbi, tunul pentru 
unei, înmăria = mama — poate de la înmâina, înmănia, 

a ricăi = a ricni; a zrămăndi=—a locui; a pridădi ; ciudesele ; usnă =gură ; 
a omrăzi ; izeaclean, a străstui=—a chinui ; a zepreți, a ostămpi, a prosfeti ; Piste, 
zac; a, sledi ș sloate, a foveli, biînzie, a ucloni, dogătate, sgarbură, năprastă, 

a zăstămpi — zăstîmp se zice încă; zăpodie — păstrat în toponimie; 10j- 
dance, dostoinicie, şadine, vietăți — se zice încă la Brașov; a zăpreati, a hălăs- 
ui, povoleanie, a temeli —a clădi, fodnojie, mîndroste, slatină, a ugodi, pres 
def, nenăviditori, a pogărzui, mășcoită, steble — de lemne; răni/nife, drăghică, 
năemnic, miar, mitarnic, Pocerpeală, prila:, hriborie, cîrmize, ugodnici, a tru- 
ului, vihorit. Alte vorbe ca acestea, adunate din Apostolul lui Coresi de d. 
Gr. Creţu, în Rev. p, îst,, arch, și fil, UL 1, p. 42. 
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aflindu-se şi pamânia, dar fără n schimbat în 7; peaoa 

pentru zăpadă, v:pl==victus, hrană; auo=—uva, strugure; se- 

cerăciune, lîngori=—boale, teamă, botejune pentru actul bn- 

tezului, azf?nd, dela az, în loc de avînd; cînrescu, oricine; 

vărgure, fete; deșerjie, suru, sunet; răposătoare, moarte, etc. 

Cu totul deosebitoare pentru stilul vechiului traducător sînt 

citeva cuvinte, de întrebuințare mai deasă sai mai rară, care 

nu se află decit la dinsul, adecă în copiile de manuscripte 

mai vechi decit 1500 şi în tipăriturile lui Coresi după astfel 

de copii. Aşa rufesz, pentru iarăşi, e pentru zar, şi acelaşi 

e repetat: e, e, pentru afirmaţia : da, da -— şi astăzi e, ze 

sună în loc de da în vorba Rominilor din Nordul Ardea- 

lului şi din Maramureș —; 240 pentru ude, ca pentru cînd !, 

neșchit, neşchitel, pentru «citva», «puţin», «niţel»; acicza, 

acmă (dar şi acuzmu). 

Unele cuvinte aă la dînsul un înţeles special: grrează în- 

seamnă greutate: «<greaţa capului»; nu se zice pârzu/esc, 

ci făfinesc, nici părinți, ci tătini; martor înseamnă martir, 

rost e gură, a ucide e pentru ca bate», cum și astăzi se zice 

în Moldova și în Ardeal; finut e și «răbdare», a se să- 

rula, sărutare e «a se saluta», «salutare»; a zu: se află 

pentru <a da la iveală», Zrac înseamnă dușman — după cre- 

zul bogomilic; pelzţă e trup, pelifeşti, trupești, înzpeltfat, 

întrupat — și azi se zice «drac împelițat» —; cărmajuri — 

azi cîrmoj, în Moldova, bucată de pîine, — pentru pomene; 

fericat e fericit. 
Supt influența originalului slav, de la care s'aii luat adiec- 

tive în canin, acusative în 4 şi, ici şi colo, nonsensuri, s'ait 

construit o sumă de cuvinte compuse, din care mai nici 

unul n'a răzbătut și n'a rămas în limbă: argintu-tăetor pen- 

tru cargintariti», în Biblia ardeleană de la 1648 şi «zlătarii» 

în aceia munteană de la 1688, omu-iubire, fără-mentele, cel 

fără-de-minte, pămăntu-născufi, născuți din pămînt, /eage: 

călcătoriul, fără fundul, abisul, Desusul, cel de sus, 7oarfe- 

purtătorii, şi cîte mai multe. 

1 D, ex, eşi ca era mărgăpdu și apropiindu-me cătră Damascu»- 
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Nu lipsesc nici ungurisme caracteristice, în cuvinte saii în 
sufixe : hitlenşig — hitlenscg, a făsădui, a vorbi adecă, — 
de la beszed, vorbă; fuglu, legat, — fogoly, — foarte dese ori 
în Codicele Voroneţean ; fe/efeat, ung. felelet, răspuns. Unele 
vorbe romănești chiar au înfăţişarea lor din Ardeal : fainjina, 
a gheta, pentru a găti, a/camnure, pentru șireclicuri, zezmiș, 
pentru ales, scump. 

Scriitorul avea oarecare cunoştinți de latinește — ceia ce 
arată iarăși că era Ungurean; odată el scrie pe margine 
nota: <ad est[e] lătiniaște acestu cuvântu»!, notă pe care 
copiștii ai introdus-o în textul sfint ca o parte integrantă 
din acesta. El știa însă ungurește, şi de aceia sai putut 
culege o sumă de întorsături de frasă luate din limba ma- 
ghiară 2, şi, cercetînd cu luare aminte, s'ar mai găsi și al- 
tele. 

În alegerea cuvintelor prin care se exprimă noțiunile de 
cultură şi de viață socială din Scriptură se vede cercul să- 
tesc, țerănesc, conservativ şi înnapoiat în care trăia tradu- 
cătorul, El știe de sau, sai de Fsatu — mai zice coafsă 
pentru cozpsă —, de case, ale căror stăpini se zic căsători — 
în veacul al XVIII-lea orinduielile de bir numesc pe gospodar. 
în Moldova: «căsariu». Elare nutare — mult mai rat fomeaie, 
iarăși formă ardeleană; odată Și boereasă, formă ardeleană, 
luată de la Sași, — feciori, sai feți, şi feate, şi rude, se- 
mențe. Casa, al cărei păzitor la uşă se zice /șariă, cuprinde 
stratul, adecă patul, scaune, masa sai Zabla. Cei mai bo. 
ați ai în față un comarnic —în traducerile din 1648 și 
1688 ale Bibliei: «cerdac», «foișor» —, la care se suie, nu 
pe «scări» saii «trepte», ci pe spize. Irod are la palatul său 
Hinde. Vinul se ţine în celarii, Se iea, de sigur, «prinz» 
și cină; la prilejuri de Zorejune sau nuntă se dai uspeţe, 
de uspetitoriul bucuros de oaspeți, saii rudele și cunoscuți 
se adună la prăznuirea tristă a unui cumăndari, — cuvintul e 

1 Codicele Voronejean, p. 132, r. x de sus. 
? Creţu, 7. c. p. 45; d. Husdeă observa în Cuvinte, IL, p. 77, că se aduc 

modificări individuale la sintaxa slavonă, 

71304. Vol. VII. 
II 
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întrebuințat și în înţelesul de jertfă adusă idolilor, la ca: 

metrii şi fîrtăciuni. Se cîntă din bucire — buciume, din ce- 

tere, dar mai ales din cimpoaie. Agrul — ogorul — se lucrează 

cu plugul de boi; semănăturile se coc spre secerăciunea 

răsplătitoare. Pămintul moştenit se zice ocină; acel ce îl are 

e moştean. Uneltele casei sînt: conobea, căldarea de arame, în 

care se va fi fâcind mămăligă de meii, stzc/ele, dlidele, solnița. 

Veşmântul e alcătuit din cămașă mai mult ; brânele sînt pline de 

arăm? ; în picioare se poartă călfuni, cai trebuie să fie opinci 

legate cu oajde, curele ; numele de «căciulă» sau «pălărie» 

p'a găsit loc în traducere. Oamenii bogaţi se îmbracă în fire și 

în camhă — «camocato», %2.0b:/ă, stofă orientală, — dar aceia nu 

stati prin /safe. Femeile lucrează din pinză și mireșterguri, şter- 

gare de şters pe mini, la spălatul din toate zilele sai la o 

lăutoare. Moara se chiamă rîșnifa satului. Sătenii ai focitoare. 

La băsearecă î se zice şi sfăntuloare, vre-un neologism 

eretic—; preulul, popa, se numește și sfeutitor, ceia ce mai 

înseamnă fermecător. Vlădicii sint numai oameni puternici, 

dar se ştie de piscupi şi episcup?, cari s'nt catolici — acesta 

e sensul cuvîntului ziscuz în Moldova — şi cărora ţeranii sînt 

totuşi siliți, înnainte și după răscoala de la 1437, a li da 

dijma. Dar, în afară de Scriptură şi de rugi, omul aleargă 

şi la descîutători, cum sint şi vraci, medicii, Adunarea săte- 

nilor se chiamă sfor. La ea se fac giudeafe, de mai marii 

satului cari sînt g7udeczz ! — de fapt, cei mai vechi stăpini- 

tori din Rominime, pe cari viața organisată din Principateii 

găseşte în decădere —; ei ascultă, la zuza focmită. în giu- 

decătoare — Biblia de la 1648 are «scaunul giudecăţii», — ca 

giudecători, pe oamenii ce se piresc, și-i pun la gloabă saii 

în verig?, În închisoare, în legătură, «în prinsoare> se va 

zice: mai pe urmă, în fenmniță. Aici se mai află şi Zăfrinii 

și pa? marii. Piritul stă între feaje, ca să i se vadă vina. 

1 V, d. ex.: <Giudecii oamerilor adurară-se cu Dzeul lu Avraamu> (Scheiana, 

p. 147). «Oaminilor și giudecilor.> eÎmpăraţii pămăntului și toţi oamini, 

gudeci şi toate Sudeţele pămăntului» (p. 478). «Vlădieii de Edom şi giu- 

decii de Moavăe (pentru «domnii... și boierii»). Odată ani găsit boiari, de 

sigur o interpolaţie; altă dată: giupăniasă. E și cuvintul Jade. 
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Judecata se zice : /eage, iar cercetarea întrebatul legii. Se poate 
și răzgiudeca cineva, după o pîră nouă. Ca despuielori — dis- 
positores — mai mici, peste espusuri, se văd pircălabii de 
casă şi vătahii. Carte ştii numai căr/ularii, cari pot număra 
scripturi — nominare scripturas —, pentru că aii urmat învă. 
Jături: odată sc găsește şi daci, poate un adaus mai tărziă, 

Scriitorul cunoaşte Zomuz, cari ai pămîntul, zoezvozi, ca 
acel Voevod maramureșean, Bogdan, care a trecut prin pa- 
surile munților şi a întemeiat, cu vre-o trei șferturi de veac 
în urmă, Moldova. La răzfoii se merge, nu supt s//aș? sai 
miiaşi — care sînt cuvinte fabricate pentru nevoile tilcului — 
precum g/iemon  (îjeuv) e simpla reproducere a unui 
cuvint neînțeles de traducător —, ci supt acești voevozi: 
tabăra se chiamă g/oază — celelalte Biblii aii, una: aşi- 
reag», alta «pole» —; sînt călăraşi, săgetători ; la un loc, toți 
luptătorii se chiamă zoipicz. Păzeşte straja. Armă e și spata. 

Din loc în loc stă cîte o cetate, ai cărei locuitori se chiamă 
cetățeni, cîte un tîrg, unde stai firgari, — nu «tirgoveţi», cum 
sa zis mai tărziă —; cuvintele ungureşti «oraș», <orășan» 
lipsesc. La tirg şi cetate sînt oameni bogaţi, zărocifi : ei au 
avere şi dai bani cu as/az, camătă. Ei au șerbi, cari-i slu- 
jesc. Mai mare decit toţi e CHesariu/, Împăratul — e vremea 
lui Sigismund, regele-împărat —, la zisfiariul căruia se dai 
banii, florinţii, florinciorii, fileari, argintul în de obşte, ca 
dajde, căci el zeciuiaște după obiciuite. Numai oamenii lui 
hotăresc cine e «dostoinie morţii», vrednic de moarte. 

Din lucrvrile mai depărtate, tilcuitorul știe marea, gerznea, 
unde zuză cu veantre curăbiile, luntrile, îndreptate cu cîrmui- 
toare, cu nasul şi ţinute la înnălțimea potrivită cu cătușe. Carele 
cu farul, povara mărfilor, merg, pentru negoj, în multe lo- 
„cură, adecă în multe azeri, la multe Zip257 striiue, oprindu-se 
„acolo unde cărmariul, cîrciumarul, dă vin de auă, păstrat 
în foa/e, şi vipt pentru ca/e. Banii şi-i duc în sumz, sommi, 
«pungile» obișnuite în Răsărit!. Săracii merg pe jos numai 

"Cu pungă şi faistra, adecă traista, 

1 V. ale mele oras et Extraits, I, Socotelile orașului Cafia, în Crimeia, 
P. 17 şi nota 2. 
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Lunile se zic în forma populară: Priere, Brumar. Serbă- 

torile ai vechi nume latine: Cinzecile pentru Rusalii. 

Orinduirea cuvintelor nu e de sigur cea obișnuită, fe şi 

în cele mai vechi documente de limbă curentă a veacului al 

XVllea. Ca să se vadă aceasta mai bine, voii da unul după 

altul răvaşul muntean din 1521, cea mai veche scrisoare ro- 

mănească ce se cunoaşte, şi locuri mai alese și mai frumoase 

din traducerile secolului al XV-lea. 

<HĂSApoMS n NaeMeHHToMS n uHcTHITOMS [către Hanăș Beng- 

«ner). Hnak dai ştire domnie tale sa lucrul Turcilor cum ami 

«auzit eii că Împăratul au eşit den Sofiia, şi aimintrea nu e, 

«și se-aii dus în sus pre Dunăre; unak să știi domniia ta 

«că ait venit un om de la Nicopoe şi mie me-ai spus căai 

<văzut cu ochii loi (sic) că ai trecut ceale corabii ce știi și 

«domniia ta pre Dunăre în sus; Hnâk să ştii că bagă den 

«tote oraşele căte 50 de omin[i], să fie în ajutor în corabii; 

«una să ştii cumu se-aii prinsi neşte meșter den Țarigrad 

«cum vorii treace aceale corabii la locul cela strimtul ce ştii 

«şi domniia ta, Hnak spui domnie tale de lucrul lu Mahametbeg, 

«cum amii auzit de boiari ce săntii megiiaș şi de genere- miti 

«Negre cumu i-ai dat Împăratul slobozie lu Mahametbeg, cum, 

«pră [şters; «cu»] io i va fi voia pren Țeara-Rumănească, iară 

celă să treacă. Hnax, să ştii domniia ta că are frică mare și 

«Băsărabi de acel lotru de Mahametbeg, mai vărtos de dom- 

«niele vostre. Hnak spui domnietale ca mai marele miii, de ce- 

«<amii înţeles și eii, ei spui domnie tale; iară domniia ta ești 

<înțelepti ; şi aceaste cuvinte să ţii domniia ta la tine, să nu 

«ştie uminți] mulți. Și domniele vostre să vă păziţi cum 

ştiţi mai bine.» . 

lată acum locuri din vechile cărți : 

«O năpircă diîn căldură eși și mucică mâ.pra lui. Deci 

deca vădzură varvarii spăndzurăndu șarpele de mă.ra lui, 

grăiia urulu cătră alaltu : totu ucigătoriu iaste omulu acesta, 

cela ce măntui noi de mare: osănda a vit nulu lăsă. E elu 

scutură șarpele în focu, și nu chinui nemică reii.» 

«Rădică-se și tremuratu fu pămîntul şi urziturile păduriloru 
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smentiră-se și se rădicară, că mănit-se spre inse Dumne- 
dzeă.» 

«De mere glumia-se, ședzăndu în uși, și de mere cănta, 
bendu viru.» 

Lămurirea deosebirii, ce nu se poate tăgădui, e aceasta: 
întăiu că avem a face cu o traducere după un text grei. 
Această traducere e făcută într'o limbă cu totul nepregă- 
tită pentru a exprima lucruri mai înnalte şi mai gingașe. În 
sfirşit, traducătorul nu știa bine slavonește şi era așa de 
grăbit, încît uită într'un loc să traducă pe ua bulgărescul cu 
ia. Construcții particulare slavone aă rămas, precum e com- 
plimeutul drept pus în dativ. 

Fără nici-o pregătire deosebită însă şi fără nici-o în- 
științare, oricine vede că această limbă se deosebeşte mai 

ales prin lipsa lui 4re de la acusativ, chiar după substantivele 
verbale, prin punerea complimentului înnaintea verbului, ceia 
ce e cu totul neromănesc — d. e. «n'are unde capul închina», 
<a se toţi miîntui», — despărţindu se pentru aceasta pănă și 
verbul de pronumele săi reflexiv; întrebuințarea permanentă 
a lui de, şi în loc de Ze, din — cum se vede şi mai tirziu —, 
şi în loc de despre: «nece scriptură de tinre n'am primitu de 
la Iudei», adăugirea deasă a unui -şă expletiv: cineși, etc. 
şi, în sfîrşit, obiceiul de a pune complimentul pronominal în 
urma verbului: șzzu-o, ridzi-p, înnădind chiar mai multe din 
aceste complimente după verb. 

Sistemul ortografic care se vede a fi fost urmat în ve- 
chile texte biblice — și care se poate înțelege destul de bine 
după cele două copii moldovenești din veacul al XVI-lea — 
e foarte puțin fixat și consecvent. Aceasta și era de aşteptat 
cînd se gindește cineva că pînă atunci limba romănească nu 
fusese scrisă cu slove chirilice decit în cele citeva cuvinte 
ce se găsesc presărate în slavona documentelor sai a cro- 
nicelor, — acestea din Moldova numai. 

În cuvintele de care e vorba, normele urmate în docu- 
mentele moldovenești şi în cele muntene nu sînt tocmai ace- 
leași. A și î, sunetul închis și cel mai închis, nu se deose- 
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besc prin caractere particulare. Și cînd se gindește cineva 

la faptul că astăzi, după atitea relaţii zilnice şi atitea influenţe 

literare unificatoare, într'o parte a Rominimii se pronunţă 

ă acolo unde aiurea se aude î — gănă, pînă, romănesc, 7o- 

mînesc —, cînd ţine seamă că sunetul întunecat de la sfir- 

şitul cuvintelor, care ed pretutindeni aiurea, se apropie, 

dar nu se contopeşte, pentru Rominii din Moldova de î, 

atunci va înțelege lesne de ce s'a întărziat atita vreme cu 

osebirea prin scris a acestor două sunete întunecate. A şi £ 

se exprimă în “Ţara-Romănească prin n și ă, fără nici o 

normă alta decît aplecarea cutărui pisar pentru una sai 

alta din aceste buchi destul de urite; în Moldova pănă în 

a doua jumătate a veacului al XV-lea, a e necunoscut, şi 

pentru amîndouă vocalele umbrite se întrebuințează n, dar 

un început de' desluşire, un progres față de ţara vecină stă 

întraceia că, dacă n poate sluji și pentru î, acesta-și are ca- 

racterul deosebit, care nu poate să insemne și pe &: anume 

ruteanul ni, care pentru Munteni, ca și pentru vecinii lor de 

peste Dunăre, nu e alta decît z. Ce e dreptul însă, și la 

aceştia n înnainte de două consoane, saii, în silaba finală, și în- 

naintea uneia singure, are valoarea statornică de î. Şi în- 

truna și în cealaltă din părţile libere ale Rominimii n înfăţi- 

şează totdeauna pe £ în grupele î7, î/ între două consoane, 

cînd atunci el se scrie, ca la Slavii Dunării: pw, an me- 

tatetic. 

Pentru diftongul ea-ia — căci deosebirea între ea și 24 

e și mai grea de perceput și de arătat decit deosebirea 

dintre d şi î în anumite casuri —, Muntenii și Moldovenii ai 

datinele lor proprii, care se datoresc aceluiași fapt că: la cei 

d'intăiă influența slavonă a venit numai de peste Dunăre, pe 

cînd la ceilalți ea pornește, şi într'o măsură foarte mare, şi 

de la Ruteni. Deci sunetul de e deschis, diftongat, care se 

scrie în Ţara-Romănească %, apare în Moldova și în haina 

mai greoaie a lui a și chiar — de şi rare ori — a 

lui aa. 

În Moldova, se aud două feluri de z, după cum z vine 

din d latinul sau e luat împreună cu un cuvint slavonesc: cel 

  

 



MIŞCAREA HUSITĂ XAXIX 

d'intăiă sună ge și se înseamnă cu 8; în Ţara-Romănească, 
lipsind sunetul, lipseşte şi litera !. 

Și într'o ţară și în alta, n servește pentru ș, i rămiind pen- 
tru anumite finale și pentru casul de dublare a lui ș; ce 
represintat prin 9, w avind rostul săii la începutul cuvintelor 
şi în unele monosilabe; forma S$ a lui 4 e preferată formei 
4, care se întimpină numai foarte rar. Pentru 24 întreg sai 
scurtat în desinențe: 74, slujește litera compusă n. 

Legăturile de slove, ca aceia care unește 7cu 7 într'o ele- 
gantă literă lungăreață, nu sînt necunoscute. 

Maramureşul dăduse la jumătatea secolului al XIV-lea pe 
cel d'intăii Domn al Moldovei neatîrnate: cancelaria noului 
stăpinitor va fi fost întăiu latină, ca și moneda lui2; cînd 
principatul închegat în părțile de către Baia înnaintă spre Nor- 
dul şi Răsăritul străbătut încă de mult de influenţe rusești, 
actele de întărire și de cirmuire începură a se aşterne în sla- 
vonește, care rămase limba Statului, precum era limba Bi- 
sericii. Pisarii fură luaţi de la Ruteni sau de la Romînii din 
jos. După obiceiii și după desfășurarea firească a lucrurilor, 
un meșter la slove învăță pe altul, și astfel scriitorii lui Vodă 
ajunseră a fi din neamul lui. 

Însă pe la 1400 legăturile Moldovei celei nouă cu ve- 
chiul Maramureş trebuie să fi fost foarte dese: familiile 
mai eraii încă împărţite între o țară şi cealaltă: pe Ja sfir. 
șitul veacului al XV-lea încă, Voevodul Ardealului, Ma-' 
ramureșeanul Bartolomei Dragffy, din neamul lui Sas-Vodă, 
înnaintașul și dușmanul lui Bogdan cel d'intăii ?, e numit de 
cronica oficiali a ţerii, rz7ă, seminție — cRaTia — cu Ștefan- 

1 Pină aci, s'a întrebuințat studiul d-lui 1, Bogdan, De 72 cine și cîud aid 
împrumutat Bomînit alfabetul chirilic, în Prinos Sturdza, p. 585 și urm. Lu- 
crările d-lui Ilie Bărbulescu: tesa sa din Agram, despre alfabetul cirilice şi 
publicaţia sa recentă: Foefica alfabetului cirilic în textele române, București, 
1904, nu pot fi judecate destul de aspru în ceia ce priveşte desordinea ex- 
punerii și caracterul ciudat al unor conjecturi prin care autorul caută să apară 
ca un spirit original, 

2 V, în Maguum Etynologicum, axt, Ban, 

3 V. Sate şi preoti, p. 137 şi urm. 
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cel-Mare !. Felul de a se scrie în Moldova pătrunse şi în Ma- 

ramureş, unde, iarăși, Biserica era slavonă, fiindcă astfel era 

Biserica întregii Romînimi încunjurătoare. 

După grafia moldovenească, se scrie deci în textele hu- 

site d și î cu n, fără a recurge însă la combinaţia ruteană 

wi pentru î, în deosebi; pentru ez-iz, se găsesc de o po- 

trivă cele trei semne k, A şi ta, — aceste două din urmă, 

speciale Moldovei. 

Însă scriitorul se folosește de două litere dintre care Mol- 

dova n'a cunoscut nici-odată pe una, iar pe a doua nu se 

poate dovedi pănă acum că ar fi întrebuinţat-o. Pe lingă ș 
se mai întîlneşte pentru 7 semnul £ ; copistul din veacul al 

XVI-lea al Codicelui Woronefean, aceia ai Psaltirei de la Șcheia 

îl reproduc stîngaciă: s'ar putea ca în original să nu fi fost 

pentru 7 decit această notație ciudată: ea arată să nu fie 

alt ceva decit o viciare a lui 7 latin, așa cum se scria în 

evul mediu. A doua literă e ., care există şi peste Dunăre, 

ca o variantă a lui 4: de sigur că „p a fost ales pentru a 

represinta un sunet șovăitor, + gutural, pe care Rominii din 

alte părţi îl pronunţă și întreg, clar: cînd găsim bu.prul, 

oame.țrilor, lă.pgă, lă.pgedzi, să.pbăte, aceasta nu înseamnă 

că a fost vre-odată în Maramureș o pronunție ca: lăîngă, 

lăîngedzi, săimbăte, buînrul, oameînrilor, care e pe atit de 

ciudată, pe cît de neexplicabilă, ci numai că în: lăngă, lăn- 

gedzi, sănbătă, bunrul, oamenrilor, 2 era foarte umbrit, prin 

vocala întunecată ce preceda, sai prin 7 ce urmează, așa 

încît pentru acest fel de „ — în franțuzește Jon, sos — «p se 

punea ca o notație consunantică. Dacă pe lingă aceste exemple 

sînt și altele ca „pchiseră, .pblaii, motivul este slăbiciunea 

vocalei întunecate la începutul cuvintului, slăbiciune așa de 

mare, încit vocala dispare cu totul atunci cind cuvîntul precedent 

se termină cu o vocală, sai se confundă cu vocalatot întu- 

necată prin care s'ar mîntui acel cuvînt — se "uzine, să 'ntindă ; 

scriitorul simţia deci la începutul unor cuvinte ca: închiseră, 

înblaiii numai o nasală slăbită, și o represinta și aici tot cu „. 

1 Bogdan, Cronice inedite, București, 1895, p. 45. 
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În vechile texte, celelalte litere se înfăţişează apoi ca în 
norma valabilă pentru amîndouă ţerile dunărene. O deose- 
bire ar fi numai aplecarea bătătoare la ochi pentru «, care 
alternează cu $. Această aplecare se păstrează de aici în- 
nainte în părţile ardelene, 'unde, pe un timp cînd 2 se scria 
cît mai expeditiv la noi, se ajungea și pănă la ex: pentru i 
acest sunet! | | 

          

 



CAPITOLUL Ii 

LITERATURA RELIGIOASĂ DIN VEACUL AL XVI-lea. 

1. CĂRȚILE ROMĂNEȘTI VECHII ȘI ÎNRÎURIREA LOR. 

Cărţile sfinte în romănește aii trebuit să fie privite cu ne- 

încredere, cu teamă de pedeapsa lui Dumnezei, cu desprețul 

cărturarului din vremile mai vechi pentru orice umil product 

al poporului, de cetitorii din Moldova și din Ţara-Romă- 

nească. Natura căpiilor în care ele ni s'aii păstrat, arată 
foarte bine aceasta, 

Una e scrisă destul de în grabă, pe o hirtie ieftenă, fără, 

nici-o înfloritură, de un Moldovean, un diac sai un călugăr, 

cate vedea în așa o carte o minune literară da, dar nu din 

acele minuni care se admiră: pe manuscript nu e nici-o 

altă însemnare decit a cuiva din veaculal XVIII-lea, care 

hotăria că biata cărticică veche, cu literele nedezlipite şi cu 

atitea foi smulse, nu e bună de nimic, 

A doua copie vine din Ardeal: hirtia e tot așa de proastă, 

literele sînt disgraţioase, lătăreţe, aruncate fără nici-o în- 

grijire, tot într'un șirag neîntrerupt; pentru aşa o lucrare, 
condeiul nu s'a muiat nici odată în aurul, albastrul, chino- 

varul care împletiaă chenaruri și inițiale pe alte cărți, a 

căror limbă era nobila, sfinta slavonă, de la Curtea lui Vodă, 

de la Vlădici şi de la egumeni. 

Cea de-a treia nu stă și mai jos decit Psaltirea de Ia Șcheia. 

Dar și în Psaltirea de la Voroneţ buchile sînt urite, înfățișarea 

e negligiată. Amindouă Psaltirile n'ai nici o însemnare: ele 

  

 



ÎNRIURIREA CĂRŢILOR VECHI XLIJI 

au zăcut in uitare între altele și pentru că peste cîțiva ani 
cuprinsul lor a ieşit în slovă de tipar. 

Radu Logofătul al lui Drăghici din Mănicești, un copist 

care făcuse din acest meșteșug mijlocul săii de traii, el care . 

transcrisese atitea «sfinte cărți duinnezeești, anume: Tetra- 

vanghelul, şi Psaltirii Sfinte, şi Pendecostare (s1c), şi Minee, 

şi Octoișe, şi Triodure, şi Metafraste (Simion Metafrastul), 

și Pravili, și Tîlcuri, şi Sfinții Apostoli», nu sar fi gîndit, 

în mîndria lui de caligraf ales şi de om învățat, să însemne 

cuvinte romănești cu pana lui meșteră dacă nu i-ar fi cerut 
aceasta anume Petru Cercel: «şi mi-a zis el să-i scriu aceste 
dumnezeiești cărţi anume Evanghelia»!. Cercel era un artist, 
un poet, un spirit original, un înnoitor de vocaţie: peel 
trebuia să-l întereseze aşa o lucrare rară. Pentru aceia Evan- 
ghelia făcută pentru dinsul e, printre toate copiile vechiului 
tilc, singura care se desfășură pe o frumoasă hirtie orien- 
tală lustruită, are inițiale, rînduri scrise în colori şi chiar 

miniaturi ?, - 

Dar dovada că erai şi părți din Romiînime unde curiositatea 

nu îndemna singură pe scriitori la reproducerea, transmi- 

terea și răspindirea Cuvintului Dumnezeiesc în romănește, o 

aduc două fapte. Întăiă, scoaterea, în întregime sai numai 

în parte, a acelui fenomen de limbă care îngreuia în vechile 

manuscripte înţelegerea de obşte: rotacismul; în a doua parte 

a Psaltirii Şcheiene, el scade mult; în Evanghelia lui Petru 

Cercel el nu mai există, şi nu exista nici în izvodul de care 

s'a folosit Logofătul Radu. 

A doua dovadă, e păstrarea bună a acestor cărţi în Ardeal, 

unde ierarchia ortodoxă era foarte slabă, unde, pănă la Re- 

formă, nu se întilnește alt Vlădică decit Vlădica-egumen 

din Vad, lingă Bistriţa3. Coresi, dorind să dea la tipar cărţi 

romăneşti, n'a avut decit să întindă mina. Ce n'a crezut el 

1 Columna lui Traian, lanuar 1882, pp. 54-5. 

2 Jbid., p. 49. 

3 V. cartea mea Safe și preoţi, București, 1902, Bunea, Vechile episcopii romă- 

nești, Blaj, 1902; Teodor V.Păcă țian, Îsforiografivecki, îstoriografi noi, Sibiiil, 1 9044 

răspunsul păr. Bunea, în Unirea, an. XIV, şi al mieii în Sămănătorul pe 1904. 
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că trebuie să publice: apocrifele și legendele bogomilice, ai 

fost copiate mai departe, de umili preoți de sat, chiar cînd 

ei știau slavonește, ca popa Grigore din Măhaciiă. 

O influenţă mai largă n'a căpătat însă aceste cărți decit 

tocmai prin tipărirea lor de Coresi. Dar, pănă să ajungem 

acolo, trebuie să se vadă împrejurările de cultură, firește 

slavonă, ce se întimpină în Principate pănă la 1544, data 

celei d'intăiu publicaţii făcute în Ardeal pe romănește. 

2. CULTURA SLAVONĂ ÎN MOLDOVA. 

Avintul de cultură slavonă, pornit din marile mănăstiri 

ale veacurilor al XIV-lea și al XV-lea, ocrotit de Ștefan-cel- 

Mare, întărit prin starea de înflorire glorioasă a țerii în 

Domnia lui, nu slăbește mult încă cincizeci de ani după moartea 

marelui Voevod, 

Dar mănăstirea Putna decade dela un timp încoace, analele 

Domnilor nu se mai scrii acolo, ci la Pobrata, pe care Petru Rareș 

o reînnoi, după îndemnul Mitropolitului Grigore și unde, după 

același îndemn, el alese locul de îngropare al săti și al familiei 

sale. După Mitropolitul David, mort la 1-iă April 15031, nu se 

mai întîlneşte multă vreme un Mitropolit cu metania de la Putna?. 

Teoctist al II-lea e, cum am văzut, din Neamţ. După moartea 
lui, în 1527 sau chiar 1528 —în Mitropolia din Suceava, fiind 
de față Dosoftei episcopul de Roman, Teofan al Rădăuţilor, 

Macarie egumen de Bistriţa, Acachie egumenul de Putna «şi alți 

preoți și călugări» — urmează Calistrat, care se întîmpină la 

1528 *, dar nu era încă ales la 16 anuar, și apoi Teofan 

de Rădăuţi: ei poate să fi fost tot Nemţeni. Ştim sigur 

că din Neamţ, unde fusese și egumen, era Macarie, în cu- 

1 Ureche, p. 152. 

2 Că David venise de acolo, arată pomelnicul din Erbiceanu, Ji. Afizr. 

Moldaviei, p. vi. | 
3 Act din 16 lanuar 7036 (1528), prin care emonahul Nechifor» dăruiește 

Neamţului satul Dolhești pe Șomuz, inspirindu-se de la o danie a lui Teoctist 

însuși; Arch. Statului, Azamnz, no 1726, Cf. Melchisedek, Câroz. Romanului, 

I, p. 159. 

+ Bibl, Ac. Rom., mss. slave, no 38: npn ennckonk AMUTpONOAHTI KHp Ka- 

AHCTYpaT. 
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rind episcop de Roman, în locul lui Dosoftei!. Alt Teofan, acesta 
de sigur din Neamţ, ajunge Mitropolit în a doua jumătate 
a veacului al XVI-lea?. Pănă la dinsul și în mijlocul pășto- 
rici lui, stai în Scaunul archieresc al Moldovei: Grigore, care 
fusese douăzeci și trei de ani egumen la Pobrata, dar se retrase la 
bătrineță în Neamţ?, și un Anastasie, în care aș vedea pe 
acela ce era egumen de Neamţ la 15284. Ctitoriile nouă 
ale Domnilor din acest veac al XVI-lea, Pobrata, Rişca, Sla- 
tina, Galata, sînt, în adevăr, adăposturi ale letopisețului dom- 
nesc, ce se urmează înnainte, dar nu din ele pornesc marii 
învățători ai Bisericii moldovene şi conducători ai ei. 

Pe acest timp se înseamnă ca scriitor Macarie de Roman, 
care a lăudat pe bătrînul Rareș într'o lucrare retorică, al 
cărei stil e luat de-a dreptul din vestitul cronicar bizantin 
Manase, ce-i fusese cunoscut prin traducerea slavonă, foarte 
veche; Eftimie, ucenic al acestui Macarie, lăudător în același 
spirit și în aceiași formă a cuiva care era mai putin vrednic 
de alese complimente bizantine, Alexandru Lăpuşneanu ; Isaia 
episcop de Rădăuţi, sol în străinătate al lui loan-Vodă cel 
Cumplit și însemnat în istoria literară printr'o operă de com- 
pilare a vechilor anale 5. Rostul acestor doi din urmă cade 
ceva mai tărziii şi se cuvine a fi arătat mai departe. 

Dar tradiţia caligrafică slăbise, iubirea pentru cărţi, închi- 
narea lui Dumnezeii prin copiarea lor nu mai era ca odi- 
nioară, cînd Ștefan înnălța biserici și mănăstiri frumoase, pe 
care trebuia să le înzestreze cu cele trebuincioase pentru 
slujbă. Nu mai avem acum nici-un harnic şi meșter copist, 
ca Gavril din Neamţ, cu vre-o sută de ani în urmă. Nu va 
trece mult și cultura slavonă ea însăși se va stînge: pe de 

1 sc, dit vom. în sec. al XVIII-lea, p. 539 și urm, 
2 V. Hurmuzaki, XI, tabla. 

3 CE. Areă, îst., [!, pp. 22-3 şi documentele Neag, XXXVI, 1-2 din 
Arch. Statului: la 28 Octombre 7088 (1579), Petru Șchiopul hotărește într'un 
proces pe care «Gligorie fost Mitropolit şi tot soborul de la Sf. mănăstire 
Neamţul» îl ai, pentru satul Davideni, cu diacul Drăgan Ciolpan. 

1 V. documentul lui Nechifor, citat roai sus. Cf, Hurmuzaki, XI, p. LII, 
nota 4. După pomelnicul citat însă, el ar fi Putnean. 

5 Îsi. dit. rom, în sec, al XVIII-lea, excursul 1. 
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o parte, din pricina nesiguranţei și primejdiei timpurilor celor 

nouă de luptă, iar, pe de alta, pentru apropiarea învingătoare 

a unei epoce de prefacere adincă în tot rostul vieții ro- 

mănești. 

3. TARA-ROMĂNEASCĂ ȘI TIPARUL DE CĂRȚI SLAVONE. 

În tot acest răstimp, împrejurările ai fost şi mai puțin 

prielnice în 'Ţara-Romănească și rodul învăţăturii a răsărit 

și mai slab. 

E drept ca Radu cel cucernic, zis Radu-cel-Mare, pe lingă 

sprijinul pe care l-a dat pretutindeni Bisericii drept-credin- 

cioase, a organisat, prin acel înnalt cleric pribeag, ce stătea 

adăpostit la dinsul, patriarchul mazil Nifon, ierarchia biseri- 

cească a ţerii sale. Nifon era un Grec, şi Gavriil Protul, care 

a scris la Atos viața lui Nifon și pentru a vesti în lumea 

răsăriteană meritele pentru lege ale Domnului muntean, era 

şi el un Grec, care a întrebuințat deci limba grecească în 

această Viaţă a Sfintului celui noi t!. Dar şi în mijlocul ţe- 

rilor slave, un curent grecesc nu se putea crea şi păstra la 

Dunărea romănescă. Cultura slavonă a fost deci întărită la 

Munteni în aceiași vreme prin două întimplări. 

Întiiă, cu zece ani înnainte de plecarea lui Nifon din țară ?, 

se întemei€ o mănăstire nouă, în acel Banat oltean, care 

adunase odinioară cel mai strălucit sobor de lăcașuri sfinte. 

Întemeietorii mănăstirii Bistriţa sînt fraţii Pîrvuleşti, Craio- 

veşti sati Băsărăbeșşti, vestiți «şefi de partid» din acest timp. 

Ctitoria lor, foarte luxoasă, înzestrată cn moaşte scumpe, era 

călăuzită, de sigur, de vre-un stareț adus din Serbia, unde 

fraţii aveaii multe legături. Între cărțile strînse aici, se găsiaii 

unele de un foarte mare preţ, precum Psaltirea cu tilc din 

1 V, Zsf, Fit. rom. în sec. al XVIII-lea, LI, p. 605. 

2 Viaţa lui — ed. Erbiceanu, București, 1888, pp. 43-9 — pune plecarea 

în legătură cu căsătoria surorii Domnului, Caplea, cu boierul Bogdan. Aceasta se 

făcu însă după moartea celui dintăiii soț al Caplei, Staico, mort la 1507; Ca- 

plea însăși muri la 151t; Lăpădatu, P/ad Călugărul, București, 1903, pp. 64-5. 

3 V, vol. 1V, p. rw; Manuscripte din biblioteci străiie, |, extras dia Ana- 

Zele Academiei Romene, XX ; p. 50. 
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1346, un manuscript atonic din 1408, cîteva alte cărți sla- 
vone din veacul al XV-lea, toate scrise cu mina, rămășițe 
din comorile literare sirbești pe care le spulberase cucerirea 
turcească 1. 

La 1506, adecă nnmai cu cîteva luni înnainte de ieşirea 
lui Nifon din ţară, cun călugăr cu numele de Maximian, fiul lui 
Despot, Țarul sîrbesc», făcea, la Rîmnicul-Sărat, pacea între 
Radu-cel-Mare şi Bogdan-Vodă al Moldovei?. El ajunse Mi- 
tropolit al ţerii, pe care o părăsi apoi prin 1509, poate 
pentru că aflase, în cursul soliei ce îndeplinia în Ungaria, 
uciderea boierilor de către Mihnea, urmașul lui Radu. Soţia 
lui Neagoe, care ajunse îndată Basarab al IVI“, era Miliţa, 
vara sa; o nepoată, Elena-Ecaterina, fu, mult mai tărziu, soţia 
lui Petru Rareș?. Maxim va fi fost și el un <învățător» al 
țerii, unde petrecu destul de multă vreme. 

Din Bistriţa s'au adus la Museul din Bucureşti, mai dău- 
năzi, nu mai puţin decit 131 de manuscripte slavone și 30 
slavo-romine. Ele n'a însă nici-o însemnătate pentru cultura 
noastră, căci cele mai multe ni-ai venit de-a gata, nu le-am 
făcut noi. Ar fi de pomenit doar o lucrare a pisarului Mar- 
darie; un alt manuscript a fost copiat mai departe la Atos, 
după moartea scriitorului care-l începuse 4. Dar cu cîțiva ani 
înnainte, aceiași mănăstire dăduse cercetătorilor noștri un nu- 
măr de vechi tipărituri religioase. Acestea au în adevăr o im- 
portanță mare, pentru că ele aii fost «scrise cu tiparul: în 
Țara-Romănească și cu sprijinul Domnilor ei. Ele sînt acele 
cărţi, care făcură aproape fără folos scrierea, pănă atunci așa 
de îmbielşugată, a manuscriptelor de Biserică slavone. 

Tiparul de cărţi cu buchi nu putea să fie, la început, de- 
cit o afacere de negustori. De aceia curentul spre publicarea 

cărţilor sfinte slavone n'a pornit din Ungaria, unde «Tipografia 

Curţii» lui Matiaş Corvin lucra încă dela 1473, cu un meșter 

: 1 Odobescu, în Revista Romină, |, 

2 Bogdan, Cronice inedite, p. 63. 

3 V. vol. 1V, p. x, 

4 Odobescu, în Reviste fomină,. |. 
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neamț adus din Veneţia!, ci de la acest oraș chiar, care avea zilnice 

şi foarte însemnate legături cu Răsăritul şi care, pe lingă aceasta, 

ținea supt ascultarea sa,pe malul din faţă al Adriaticeiun mare 

număr de Slavi ortodoxi. De sigur pentru Slavii din colonia 

balcanică s'aă lucrat cele d'intăii tipărituri religioase cu cirilice?, 

Apoi tipografia slavonă lucrâ chiar în Balcani. În tîrgu- 

şorul Cetinie, astăzi capitala Muntenegrului, stăteau, încă 

de la sfirșitul veacului al XVi*, nişte stăpiînitori de mina a 

treia, din familia Cernoievici, cari-și luai titlul de Domni ai 

Zentei, unde încetase de multă vreme dominaţia creștină și 

sîrbească. Gheorghe Cernoievici stătea supt ascultarea Vene- 

ției, cu care el era în comunicație prin postul Cattaro. În 

astfel de împrejurări i se va fi îngăduit să-şi iea un meșter 

venețian, cu toată gelosia cu care se împiedeca pe acest 

timp înstrăinarea tainei roditoare a tiparului. Se crede că la 

Cetinie ai ieșit trei cărți, dintre care una e Psaltirea, iar ce- 

lelalte două cuprind rugăciuni şi cîintări?. Ele poartă numele 

călugărului tipograf Macarie, care şi-a făcut, neapărat, uce- 
nicia în Veneţia. Amestecul Turcilor în afacerile muntenegrene 

aduse însă, între altele, și întreruperea lucrului de tipar?.: 

Tipărirea cărților slavone nu-și putea găsi un adăpost în 

Balcani, în acest sfîrșit al veacului al XVi“, cînd ultimele 

rămășiți de stăpînire creștină se înnecaii în noianul turcesc. 

Meşterii trebuiră să-și caute un sprijin, un ocrotitor, dincoace 

de Dunăre, unde se păstraii vechile forme de Stat. Această 

îndreptare spre noi era cu atit mai impusă, cu cît Veneția 

nu mai voi să se ocupe cu lucrul tipografic pentru Slavi, și 

cu cît nici-o altă țară prinsă în mișcarea tipografică nu se 

arăta dispusă să facă acest lucru. Astfel ieromonachul Ma- 

carie veni în 'Ţara-Romănească, aducînd cu el un săculeţ de 

buchi frumos tăiate, de inițiale înflorite şi de frontispicii dibaciti 

împletite, în care se simte influența, originea venețianăt. 

1 Fessler-Klein, o. <., III, p. 213. 

2 Asupra lor v. Nerva Hodoș în 4/manachul tipografie «Alinerua» pe 1902, 

şi în Cozvorăiri literare pe acelaşi an. 

3 V. Hodoș, /. e, 

4 V. probele date în Bianu și Hodoș, Bid/iografia română și facsimilele după 
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La sosirea cucernicului meșter Macarie, care era fără 
îndoială un Sirb, acel ce tipărise în Muntenegru, — el 
socoate anul apusean de la Ianuar, nu de la Septembre, — 
domnia în Tirgoviște Radu-cel-Mare, și pe lingă acesta 
se găsește de la o vreme călugărul, apoi Mitropolitul sîrb, 
de neam mare, Maxim. Între Maxim, între Macarie, între 
noua mănăstire de cultură slavonă, sîrbească, întemeiată de 
Craiovești la 1497, Bistriţa, e vădit că trebuie să fie o legă- 
tură. Cartea, învăţătura sîrbească, gonită de Turci, pentru 
cităva vreme, din peninsula balcanică se oploșia în cea mai 
apropiată din țerile romănești. 

Pentru Radu-Vodă începu Macarie tipăritura unui liturghier, 
precum cu cărți de slujbă se începuse tipăriturile din Ce- 
tinie; aceasta ar dovedi, că Radu doria să se urmeze la 
dinsul cu lucrările începute în Muntenegru. O astfel de 
carte se putea mîntui pe atunci numai cu greii — Coresi 
le lucra în nu mai puţin de trei, și chiar pănă la șese 
luni — şi evlaviosul Domn nu trăi să vadă opera ispră- 
vită, Ea se mintui abia în toamna anului 1508, pe cînd 
domnia acum Mihnea, care de sigur n'ar fi poruncit călugă- 
rului să se pregătească pentru o astfel de lucrare. Teascul 
de mină al lui Macarie trebuie să fi stat, sau la mănăstirea 
Dealu, lîngă Tirgoviște, pe care o înnălțase Radu din cele 
mai bune materiale și după planuri deplin armonioase, sat 
în cealaltă nouă ctitorie, în cealaltă mănăstire tînără, Bistriţa, 
unde s'a găsit unul din cele două singure exemplare ce se 
cunosc. Această rară liturghie a lui Radu-Vodă e un frumos 
document tipografie, şi el aminteşte îndemnul din care a por- 
nit, prin stema Țerii-Romănești și prin coroana domnească 
cu trei ramuri ce figurează în frontispiciile eil. 

tipărituri greceşti fâcute la Veneţia pe acest timp, în Horatio F. Brown, 742 
denetian printing press, Lonâra, 1891, la Pp. 42 şi 44. 

1 V. Hodoș, /.c., pentru argumentele ce se pot aduce contra celor ce cred 
că Radu ar îi făcut un fel de comandă în străinătate, așa încît tipăritura nu 
S'ar fi îndeplinit la noi. Se poate admite oare că, atunci cînd unul ca Cer- 
noievici avea ambiția ca tipograful să-i lucreze supt ochi, Radu să se fi în- 
voit la un lucra în depărtare? Și apoi cum s'ar putea crede că pe atunci încă 

71304. Vol. VII. i IV   
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Mihnea nu mai ceru nimic lui Macarie, între altele și pentru 

că el era aplecat către ceresul hulei Duhului Sfint» sau către 

dogma catolică și era un mare duşman al călugărimii; nu 

trebuie să se uite nici. aceia că el a bătut cutunurile, ca pe 

o tabără de răscoală, frumoasa mănăstire a Bistriţei!. Dar 

Domnia cruntului Voevod ţinu puţin și, cind Vlad cel tînăr, 

fratele lui Radu și prietenul Craioveștilor, ajunse în Domnie, 

Macarie, care poate să fi pribegit şi el cîtva timp, urmează 

cu tiparul. Ca şi în șirul de publicaţii de la Cetinie, apare 

acum. ceia ce era mai de nevoie preotului după rugăciunile 

Liturghiei, cartea de cîntări, Octoichul. EI a ieşit de supt teasc 

în anul 1510, în care stăpînește chiar de la început noul 

Domn tînăr. 

4. NEAGOE-VODĂ BASARAB. 

Suirea în Scaun a lui Neagoe, care se întitulă Basarab- 

Vodă, întrecu toate nădejdile preoților, călugărilor şi cărtu- 

rarilor. 
Macarie tipăreşte întăi supt acest Domn, în chiar anul 

întronării lui, 1512, o Evanghelie întreagă, pe care o împo- 

dobeşte cu frontispicii superioare ca bogăţie și meșteșug celor 

vechi; şi lucrul fu mai răpede data aceasta; început în Mart, 

el se mîntuie în Iunie. De bună samă că avem astăzi exem- 

plarul lui Neagoe chiar în acea carte tipărită, nu pe hirtie, 

ci pe pergament şi colorată după normele ce se observaă în 

secolul al XV!“ pentru manuscripte: ea a fost găsită la Bis- 

trița, care a dat şi exemplarul pe hirtie al Evangheliei?. Din 

această vestită tipăritură s'a dat apoi, la 1552, o ediţie nouă, 

stema şi coroana țerii înseamnă numai că de la Domnul ei a venit cheltuiala? 

În sfirșit cum se face că din această operă, dacă ea ar fi fost făcută aiurea, 

să se păstreze exemplare numai la noi? 

1 Viaţa lui Nifon, ea. cit., pp. 65, 71; Tocilescu, în Arzaiele Academiei 

Romîne, VIU, p. 191: inscripția de la Bistriţa, din 1683, tot după Viaţa lui 

Nifon însă. ” 

* Pentru descrierea acestei cărți și a celorlalte, v. Bisliografia Romină citată, 
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cu foarte mici schimbări, păstrindu se întrun loc și stema 
străină, în Belgradul sirbesc!., 

Se poate să mai fi urmat și alte “publicații, dar din ele 
nu s'a păstrat nici-un exemplar. Îndată după capodopera sa 
din 15i2, Macarie ajunse Mitropolit, căci fără îndoială el e 
Macarie, Mitropolitul muntean, care a supraveghiat din Argeș 
înnălțarea măiestrei mănăstiri de acolo, care a primit în Au- 
gust pe Patriarchul Teolept al Constantinopolei, pe patru 
Mitropoliți ai Răsăritului, pe tot clerul înnalt al Atosului, cu 
starețul cel mare sai Protos-ul Gavriil în frunte, şi a slujit 
cu. dînşii la sfinţirea acestui lăcaș, în sfirșit acel care a pus 
în legătură Biserica sa cu Biserica-cea-Mare constantinopoli- 
tană și sa strămutat cel d'intăii în noua Capitală a ţerii, 
unde se ridicase o Mitropolie vrednică să-i primească 2. După 
acest triumf al săă, el nu trăi însă multă vreme şi, cînd, după 
moartea lui Neagoe, în 1521, după prinderea de Turci a copi: 
lului Teodosie, Doamna-văduvă, Sirboaica Miliţa, apucâ drumul 
de pribegie în Ardeal, o întovărășia alt Mitropolit, Mitrofan 3. 

Până la venirea unui alt pribeag sîrb, cu alte buchi, nu 
se mai răspîndiră în lumea răsăriteană tipărituri nouă făcute 
în Țara-Romănească supt ochii bucuroși ai Domnilor ocro- 
titori pentru ortodoxia nenorocită, fără adăpost și urmărită 
de prigoniri. 

Înnainte de a se vorbi de noua serie de tipărituri, cîteva 
cuvinte asupra operei de scriitor, de scriitor slavon a lui Nea. 
goe-Vodă. 

Neagoe era fiul lui Basarab-cel-Tinăr, cu o femeie, Neaga, 
despre care cred că era din neamul Craioveștilor î. EI a fost 
sprijinit şi încunjurat de aceștia. În tinereță se alipește pe 
lingă Nifon, organisatorul Bisericii muntene: pe atunci era 

1 Jbid, 
2 V. Viaţa lut Nifon, PP. 79, LI5, 121; Învățăturile Iul Weagoe, Bucu- 

zești, 1843, p. 173 şi urm, 
3 Cf. Bugdan, Documente și vegeste privitoare la relafiile Țării: Rumânești 

-cu Brașovul și Ungaria în secolul XV și XVI, Bucureşti, 1902, p. 307, no 
OLEXX şi Sfudi? şi doc. IL, p. UXXV, n0 VIII. E 

*V. vol. UI, p. XLiv.- — 
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un simplu boierinaș!, căci obirşia domnească nu i se vădi de- 

cit pe la sfirșitul Domniei lui Vlad cel Tinăr, fiind Comis 

al acestuia 2, cînd boierii îl scăpară de moarte sai de sluţire 

zicînd că este «un adevărat fecior al nostru»3. El va fi cules 

învățătură şi de pe buzele lui Maxim, ruda de Craii, care 

ajunsese Mitropolit muntean. Soţia sa era Sirboaică. Fiii săi 

poartă nume sîrbești sai bizantine, — Teodosie. lubirea sa 

pentru artă era cunoscută. Luxul Curţii lui trebuie să fi în- 

trecut cu mult tot ceia ce se pomenise pănă atunci. Pentru 

meșteri de clădiri și giuvaiergii, el a trimes solii în sus şi în 

jos, în ţerile cu tradiţie artistică: la Veneţieni ca şi la Saşi 4. 

Cărturăria lui Neagoe-Vodă n'a rămas fără folos ; în sufletul 

acestui paşnic Domn, cu atita dor de frumuseță cum nu mai 

avuse altul înnainte de dînsul, se deşteptă dorinţa de a scrie 

sfaturi bune pentru fiul săi Teodosie, pe care-l încunjura 

cu atita iubire, prevestind pare că moartea sa înnainte de a-l 

vedea «fecior de vristă»: «pentru că», scrie el, ede vei ră- 

miînea sărac de mine pentru păcatele mele, măcar cît de mi- 

titel, să nu te întristezi căci ai rămas de micsărac de mine, 

ci să ştii, fătul mieă, că aşa este rîndul și obiceiul lumii a- 

ceștia». Tot de la el avem și un alt «cuvînt de învățătură» 

îndreptat către doi călugări noi, «slugi credincioase ale sale 

1 «Vătah de vinători», în Viaţa lui Nifon, p. 69, întrun loc unde e vorba de 

gonirea fiului lui Mihnea-Vodă — «Și zise cătră ei: cine aii făcut voao aceasta? 

Ei ziseră: Neagoe, vătahul de vânători» — nu înseamnă vre-o dregătorie, ne- 

cunoscută, întrun fel de oaste, și el necunoscatici trebuie să corespundă origi- 

nalului!: «6 “Ajpnbpevos rây Suwxo5vTwy». 

2 Studii și doc. VI, p. 592. 

3 Viaţa lui Nifon, p. 75. 

+ CE, [Tocilescu], Curtea de Argeș, publicaţie jubilară ; Hasdei, în Revista 

Nouă, I, p. 121 și urm.; Lorga, Două documente din archivele ragusane, în 

Arch, soc. și, și li, din Jași, 1898; Socotelile Braşovului, in Queen der 

Stadt Kronstadt, I; ale Sibiiului, extrase în Hurmuzaki, XI; scrisorile ]ui 

Neagoe, în Boguan, . e. Studiă și doc. Il, p. LXXY. Mănăstirea a fost în 

adevăr clăaită de un meşter din Răsărit, poate Sirb, dar poate şi Romiîn, uce- 

nic al celor ce zidiseră mănăstirea Dealului. Sasul Vitus, «sculptor și pictor», 

adus în Țara-Romănească, în anuar 1523, cînd domnia încă în pace, între 

două pribegii, Radu de la Afumați, n'avea alt scop decit a împodobi cu sfinți— 

effigiare — biserica, acum cu totul mîntuită; v. Quellea, Î, p. 505. 
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şi dragi, carele să lepădară de lume şi să deaderă vieții că- 
lugărești» 1, 

Călugării noi sînt Iosaf și Varlaam, cari vor fi fost pănă 
atunci boieri de la Curte: în losaf sar putea vedea «Iosif», 
sfințit la 1517 ca întăiii egumen de Argeș — înnainte de 
această învăţătură manuscriptul dă «Pisaniia mănăstirii Ar- 
geșului>, adecă sfaturi către egumeni 2 —, iar în Varlaam unul 
dintre Mitropoliţii de mai tîrziu ai Țerii-Romăneşti 3: amindoi 
sint numiți aşa de Neagoe după povestirea răsăriteană despre 
Varlaam și Ioasaf, pe care o cuprinde în sfaturile sale pă- 
rinteşti, Li se dai numai îndrumări care se întîlnesc în orice 
predică plutind de-asupra lucrurilor precise. 

O altă parte din compilația lui Neagoe o alcătuiesc îndemnuri 
creştinești ce se pot da oricui, oricind şi în orice fel de 
împrejurări şi pentru dovedirea bunătăţii cărora el nu aduce 
întimplări din viața sa însăși, bogată în năprasnice schimbări, 
ci evenimente din Biblie sau din viaţa lui Constantin-cel-Mare, 
pe care neapărat că domnescul scriitor le-a cules din litera- 
tura slavonă curentă a acelui timp. 

Cu mult mai însemnate sînt cele cîteva scrisori de sfaturi 
către coconul domnesc Teodosie, nenorocitul «porfirogenet» 
al acestui Domn cu apucături împărătești. Neagoe vrea să-și 

- învețe fiul <cum să cade Domnilor să șadă la masă şi cum 
vor mînca și vor bea», și «cum şi în ce chip vor cinsti pre 
boieri şi pre slugele lor cari vor Sluji cu dreptate», cum se 
cinstesc icoanele, cum se iubeşte Dumnezeu, cu frică de 
dinsul, căci «stă toată lumea înnaintea lui Dumnezeii ca o 
picătură de ploaie în strașina casei», cum se primesc solii, 
cum se trimet alții în schimb, cum se dai războaiele, cum 

! Cele d'intăiii în mică parte și în Archiva istorică, DP, p. 111 șiurm,, p. 
120 și urm.; în întregime, formînd un volum de 336 de pagini în 8, apă- 
rute în București, la 1843, supt titlul: /poăzăzurile banului și credinciosului 
Domn al Țărit Românești, Neagoe, Basarab, Voevod, către fiul săi Teodosie 
Voevod ; cea din urmă, în Viaţa lui Nifon, ed. citată, p. 143 și urm. Pentru 
forma slavonă şi greacă a Cuvintelor, v. Russo, în Revista Romînă a d-lui Rădu- 
lescu-Motru, JI, p. 280. 

2 V. Viaţa lui Nifon, p. 119, 
3 Cf. Lesviodacs, Istoria bisericească Ze scurt, 1845, p. 398. 
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se iartă de Domnii vrednici răul ce li sa făcut în tinereţă 

şi strimtorare; cum să facă judecata cu conştiinţă și blin- 

deţă, îndemnînd pe «fratele» său ce se judecă a «spune pre 

drept, ca să-ți putem lua seama şi noi să te judecăm pre 

dreptate». Cuviinţa la ospețe, petreceri, primiri şi alegerea 

sfetnicilor şi ajutătorilor îi par două temeiuri mai puternice 

ale unei Domnii așezate și sigure: în legătură cu ele, filosoful 

bisericesc atinge mai toate cele ce pot privipe un stăpinitor. 

E vrednic de luare aminte să se vadă în ce chip privește 

Măria Sa Basarab-Vodă o cîrmuire plăcută lui Dumnezeu, folo- 

sitoare oamenilor şi menită să lase în urmă un nume bun. 

Domnul vine de sus: el face boierii, dar boierii nu-l fac 

pe el; o mîndră mărturisire, pentru formularea căreia Nea- 

goe a trebuit să uite toată istoria țerii sale de la Mircea cel 

d'intăii încoace, o istorie de lupte, de ucideri, de sfășieri 

sălbatece. Dar nu se poate opri să atingă «vorbele rele» ce 

se tot spun: «iată cum a fost cutare Domn, altul iată cutare 

cum şi-aii pus Domnia, și altul iată cum aii petrecut şi cum 

ati luat cinstea lui altul, și alte multe încă mai rele decit 

acestea». Boierii unui Domn și slugile sale de la Curte îi 

sînt şi siguranța şi podoaba. «Să fie slugile îmbrăcate şi 

împodobite cum veţi ști mai frumos,—- că aceia este lauda 

şi cinstea Domnului.» Sfătuitorii trebuie aleși cu îngrijire, 

fiindcă de la alegerea lor atîrnă atitea: Domnul să nu se 

plece stăruinţilor și să nu ridice în treptele dregătorilor oameni 

fără însuşiri și fără tărie de suflet, cari nu se pot recomanda 

decît prin aceia că aii părinți vestiți saii ştii a se face plăcuţi, 

că pot face «glume şi veselie şi rîsuri» și slujesc de emăscărici» 

la o Curte uşuratecă și fără înnalta conștiință a datoriilor ei. 

Odată numiţi, boierii trebuie cinstiți după cum li se cade: 

nici locurile lor la masa stăpînului să nu fie schimbate, pen- 

tru că aceasta poate jigni pe cei ce sînt mai simțitori şi 

mai mîndri: «inima omului este ca sticla: deacă sticla, deaci, 

se sparge, cu ce o vei: mai cirpib». Prin îngrijire, bună orîn- 

duială şi trăinicie, Sfatul şi Curtea să fie ca o frumoasă gră- 

dină, încunjurată de un zid tare: «Grădina mea și creaşte- 

zile cele frumoase dintr însa sînt boierii mei cei mari și cins- 
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tiţi». Fiindcă, cîntr'aceastâ vreme ce am ajuns noi» — așa s'a 
scris de cind lumea — credința s'a împuţinat și oamenii, mai 
legaţi de pămînt decit altă dată, se ciștigă prin răsplătiri, 
— «omul este ca porumbul: unde află grăunţe mai multe, 
acolo fuge» — Domnul va lua din venitul său, pe care însă îl 
va stringe și-l va pastra însuși, — «vai de Domnul acela 
ce-și dă cinstea altuia și vai de țara aceia care o stăpi- 
nesc mulți!» — o parte mare pe care o va da boierilor, 
în moșii și în bani, de care nu se va mai atinge apoi. La 
cercetarea din fiecare an a oștilor, «căutarea oștilor voastre 
la anul, cum li-e obiceiul», să se facă destule daruri pen- 
îru ca ostașii să iubească pe acel care e chemat să-i călău- 
zească. Judecăţile să se petreacă bine, şi nu în căldura de după 
ospețe. Datoria cere, în adevăr, ca să se curăţe, cu toată 
blindeţa care împodobește pe un cirmuitor, «nuielele cele us- 
cate, care nu fac rod», dar înlăturarea lor să se facă numai 
«cu lege și cu judecată». Iar, înnainte de osindă, să se fi fă- 
cut întăii toate încercările de îndreptare, ca unui arbore 
bolnav ce poate ajunge iarâși de folos gospodarului, Ori- 
cum, «sa nu fie adese ori păharul tăi plin de sînge de om», 
căci «singele omului nu este ca sîngele vitelor sai al altor 
fiare, saii al păsărilor». 

La mese, Domnul să fie de faţă, să se bucure de vorbă, 
de cintec, de sunetele de «tobe, vioare, surle de veselie» și 
de jocurile vechi şi nouă, să bea chiar, căci nu e menit 
pustniciei, dar nici-odată să nu cadă în uritul păcat al beţiei 
şi în cele ce vin după dinsa. Dacă i sa întîmplat să iu- 
bească în dreapta și în stînga — cum era pe atunci datina; 
și Neagoe el însuși era dintre copiii domnești însemnați în 
ascuns —, să nu-si iubească mai mult «feciorii carii sînt din 
păcate», decit pe cei din căsătorie, și să se pocăiască prin 
dajdea lacrimilor, care sînt «aripile pocăinţii». Domnul să fie 
strălucitor şi darnic, dar cei ce-l încunjură să nu se înfăți- 
șeze umili pe lingă bogăţia lui de mătasă, aur și pietre 
scumpe, căci, cum s'a văzut şi mai sus: «să fie slugile îm- 
brăcate şi impodobite cum veți ști mai frumos, că aceia este 
lauda şi cinstea Domnului». 
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Dacă Teodosie va fi așa, el va fi încunjurat de oameni 

ce-l vor iubi pănă la jertfa vieţii: «Cum cugetaii să-și verse 

singele și să-și puie capetele pentru mine, așa-și vor vărsa 

singele şi-și vor pune capetele pentru tine, şi nici-odată nu vor 

da spatele vrăjmaşilor>. 

Neagoe a fost milostiv şi compătimitor, darnic pentru cei 

ce aveai nevoie de domneasca lui dărnicie. Așa trebuie să 

fie Domnul. Tot prisosul lui va merge la săraci și la mănăs- 

tiri. Căci banii rămași în Vistierie nu sînt doar ai lui. «lar 

de-ţi va mai prisosi venit din venitul Domniei, acel venit 

să nu gindești că este cîștigat de tine, ci iar l-ai luat de la 

săraci și de la ceia ce sînt supt biruinţa ta, care ia dat Dum. 

nezeu supt mina ta.» Hrăpirea e cea mai mare rușine pentru 

un creştin şi Domn: «răi este a șădea la răspintii şi a cere? 

Dar mai răi este a se îmbogăți omul cu nedreptate». 

Dar totuși avem a face cu un om de războiii care se în- 

fioară în toată ființa lui cind aude goarna năvalelor şi încă- 

ierărilor. Între atitea citații din Sfinta Scriptură, din Efrem 

Sirul, din Sf. Atanasie al Alexandriei, din Aristotele chiar 

— luată din vre-un cronograf —, între atitea comparații 

de împrumut, iată de două ori, în două forme deosebite, 

o icoauă de lupte, în care se simte avintul puternic ai 

inimii pentru ceia ce-i place mai mult: <Mintea este stea- 

gul trupului, şi, păn stă steagul la războii, tot iaste răz- 

boiul acela nebiruit și nepierdut, iar, deacă cade steagul, 

războiul iaste biruit şi nu știe unul pe altul cum piere!». 

Și, în altă parte: «Mintea stă în trupul omului drept ca 

şi cum stă steagul în mijlocul războiului și caută toată 

oastea la steag, şi, păn stă steagul în război, nu se chiamă 

acel războiu biruit, măcar de are și năvală grea spre sine, 

ci tot caută steagului și se adună împrejurul lui, iar, deacă 

cade steagul, deaci toate oștile se răsipesc şi nu se știe unul 

cu altul cum fac și încătră merg»l. 
Pornirile acestea războinice ale rasei sale de luptători fără 

frică şi de strașnici Domni, biruitori și poruncitori, se văd 

1 Să se observe și mîndria cu care Neagoe vorbeşte de Domnul de la 

care eşi alții, dinte” alte țeri, poftesc să iea învățătură și sfat de la dinsul». 

    

 



   
   
       

  

ŞIBLIUTELŞ 

CERTRAĂ MICRSITARĂ 
4 BUCUREȘTI 

   

    

NEAGOE-VODĂ BASARAB LVII 

din minunatul capitol, de sigur cu desăvirșire original, în 
care scriitorul înţelept începe cu socoteala cuminte a solilor şi 
mintuie, ca apărător al coroanei și țerii sale, prin strigătul 
de chemare Ja luptă pe viață și pe moarte! 

Deci, cînd vine un sol mare, de la un principe credincios, 
să-l primească încă de la hotare prin boieri de cinste, ce vor ieşi 
înnaintea lui ; el va fi adus la Curte, hrănit după cuviinţă şi 
ținut la o «gazdă bună», dar departe de locurile de sfat ale 
Domnului, două-trei zile. El va vedea pe Voevod în jilțul săi, 
sus de-asupra scaunelor în care se razimă sfetnicii bătrîni şi 
cei tineri, dar nu trufaș, ci smerit, căci și Dumnezei e de 
faţă. La ospăț, care va străluci înnaintea ochilor străinului, 
«tocmiţi Păharnici, scoateţi păhare de argint frumoase și siliți 
să așezați toate frumos, ca să se mire și solul de acea po: 
doabă şi rinduială bună... Aşijderea și masă să gătiți fru- 
moasă, şi să facă multe feluri de bucate, și să aducă pe rînd 
unele după altele, și băuturi să scoţi de unde veți avea mai 
bune și mai dulci». Solul va fi poftit prin ostaşi mîndri: 
«voinici, oameni frumoşi şi de folos». I se vor da de toate, 
dar nu va fi grămădit cu păharele: «să nu-l silești cu 
vinul, —ca să-ți vază şi el înţelepciunea», adauge el cu fineţă. 

Ori-ce ar spune solul, să nu i se ţie în nume de rău, căci 
nu vorbește de la sine. Din potrivă, să fie ascultat senin: tot 
senin să se ceară sfatul boierilor, să li se dea timp pentru 
cugetarea asupra hotăririi ce trebuie luată, să se primească 
părerea cea mai bună şi să se vorbească solului cu li- 
niștea înţelepciunii creştine. «Să fie toate răspunsurile tale 
mai bune, și să fie stăpinului solului ca niște săgeți dacă le 
va auzi.» 

Altfel însă_va fi purtarea cu solii pășini, ai Turcilor, de ochii 
lacomi ai cărora trebuie să se ascundă bogăţia și strălucirea: 
«să te faci înnaintea lor sărac și lipsit și nici într'unele să 
nu te fălești» : 

«lar care nu cred în Hristos, Dumnezeul nostru, nici Prea. 
«curatei lui Maici, aceia n'au atita minte nici înțelepciune, 
«ci toată mintea şi înțelepciunea lor este mina cea întinsă, 
«şi darul să li dai și să li umpli gurile tuturor de toate. 
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«Numai atunci vei avea pace cu dinşii și odihnă, Încă înnaintea 

«acestora nimic din avuţiile voastre să nu arătaţi, nici scule, 

«nici haine, nici boierii tăi să nu se împodobească înnaintea 

«lor, ci să te arăţi și să te faci înnaintea lor sărac şi lipsit, 

«și nici într'unele să nu te fălești, şi, cînd vor veni dela dînșii 

«soli mari, și vei gîndi să trimiţi înnaintea lor cinste, tu tri- 

«mite şi le fă cinste, însă numai cu bucate şi cu băutură, 

«iar altă cinste saii avuţie să nu arăţi înnaintea lor, că, măcar 

«de vi sar făgădui cit de cu prietenie și cu dragoste, iar tot 

«să nu-i crezi, nici să li arăţi avuţia ta, ci încă mai virtos 

«să o ascunzi de diînșii, şi, pănă ai avere în minile tale, tot 

«li dă, că toată înțelepciunea lor stă în dare.» 

Sînt însă vremi cînd toată silința de a împăca, de a se 

răscumpăra rămîn zădarnice. Atunci nu trebuie pribegie fri- 

coasă, înfășurată în haina umilinții, ci războiul în numele lui 

Dumnezeu : 

«Deci, de vor veni asupra voastră vrășmaşii voștri și veți 

«vedea că sint cu putere mai mare decit voi, îar prietnicii 

«voştri vă vor îndemna să mergeţi asupra lor făr de vreme, 

«saii vă vor speria ca să ieşiţi din ţara voastră, să pribegiți, 

«să nu credeţi pre acei prieteni și îndemnători ai voștri; cre- 

«deţi că nu vă voiesc binele. Că ei am fost pribeag, şi de 

«aceia vă spuii că este traiii şi hrană cu nevoie pribegia. 

«Pentru aceia să nu faci aşa, că mai bună este moartea cu 

«cinste, decit viața cu amar şi cu ocară. Nu fireţi că pasărea 

«aceia ce să chiamă cuc, care îşi dă ouăle de le clocescalte 

«pasări şi scot puii, ci fiți ca șoimul şi vă păziți cuibul 

«vostru, că şoimul, fiii mei, are altă pildă, și are inimă vitează 

«şi bărbată întru sine, şi multe pasări oblăduieşte și biruiește, 

«şi nici de una nu-i este frică, nici se teme, nici vinează în 

«toată vremea.» 

Domnul va chema pe boieri și-i va îndemna să-l apere 

cinstit și credincios, să /i fie milă de capul săă, cum şi lui 

îi este şi i-a fost de al lor. «lar tu să mergi drept față la 

față spre vrăjmașii tăi, fără nici-o frică. Iar, de vor fi ei mulţi, 

nimic să nu te înfricoșezi, nici să te îndoiești, că omul viteaz 

şi războinic nu se sperie de oamenii cei mulți, ci, cum ră- 

  

 



NEAGOE-VODĂ BASARAB LIX 

sipește un leii o cireadă de cerbi şi cum omoară un lup o 
turmă de oi, cit de mare, aşa și omul viteaz și bărbat şi 
hrăbor nu se înfricoșează de oameni mulţi.» Rudele boierilor 
vor fi puse la adăpost, fiindcă, altfel, fiind prinse, fac pe 
boieri să trădeze, de durerea lor. Vor fi două străji şi apoi 
«toiul cel mare» sai «tabăra» ; hărțuitorii nu sînt de nevoie. 
Domnul nu va sta în frunte, ci la o parte, ferit de tunuri și 
săgeți, fiind acela de la viața căruia atirnă toate; el va fi 
astuns «între a doua sai între a treia ceată de laturea oștilor». 

Învins, el nu va lăsa fara: «din ţara voastră să nu ieşiţi, 
ci să şădeţi cu boierii în hotarăle voastre, în niscare locuri 
ascunse şi de taină». De aici va aștepta neapărata plecare a 
Turcilor, cari vor lăsa «făr de oști» pe «Domnul care-l vor 
fi adus ei» și care se va spulbera în vînt. leșind răi războiul, 
Domnul e dator față de urmași a primi senin și. moartea, 
căci, «măcar de ți să va întîmpla și moartea, iar numele 
tăii va rămînea pe urmă în cinste», 

Alături de aceste pagini de înțelepciune și de avint răz- 
boinic sînt altele de duioșie, în care el vorbeşte despre sfir. 
șitul vieţii sale, «ca o scinteie cind sare pre fața apei în adincu- 
rile cele întunecate și în valurile cele cumplite», de clipa în 
care va <apune soarele din ochii noştri», de peirea care, «după 
40 sai 50 de ani», va cuprinde pe toţi cei ce-i stai în jur. 

Dar nici într'un loc glasul săii nu se ridică mai tremurător 
de adevărată și adincă durere, pe care abiao poate îm- 
blinzi datoria de supunere a creștinului, decit atunci cînd 
el pomeneşte către Mitropolitul Macarie pe morţii săi ce se 
strămută în biserica Maicei Domnului înnălțată anume pentru 
dinşii la Argeș. 

El plinge întîiă pe maică-sa Neaga, vorbind «puţinele cu- 
vinte către oasele maicii». Moartea i-a fost Singuratecă și el 
nu-și iartă că n'a fost în acea clipă de despărţire lingă dînsa. 
Cu atîta mai mult, cu cît «încă și la moartea ta îţi rămase 
inima coprinsă de dorul și de mila mea și ochii tăi nu 
se săturai de vederea mea». Ea n'a hotărit nimic pentru 
grija sufletului ei, ştiind ce fii lasă în urmă: «Fiindcă inima 
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mea nici-odată nu s'a putut sătura de dragostea iubitului miei 

fii, a lui Neagoe, de aceia și eii acum puii toată nădejdea 

sufletului miei și zic: <cum m'am nevoit și m'am ostenit eii 

pentru dinsul, așa doar să va osteni și el pentru sufletul 
miei.» Ati adus-o deci, supt postavul venețian cu flori de aur, 

nepoții şi nepoatele: Teodosie, Petru, Ioan, Stana, Ruxanda, 

Anghelina. 

Mama a ales dintre dînşii și a chemat lingă ea pe cei doi fii mai 

mici şi pe micuța Domniţă Anghelina. loan şi Anghelina s'ai 

dus mai de mult, luînd și ei un locușor supt lespezile nouă 

ale lăcașului de marmură; după diînșii a plecat Petru-Vodă!?, 

şi la pomenirea numelui lui, sîngele ţișnește iarăși, cald, din 

rana. proaspătă a părintelui fără mîngiiere : 
«O fiul miei Petre, iată că-ţi trimit coroana, surguciul și 

«diademele, pentru că tu erai stilparea mea cea înfiorită, 

«de care pururea să umbrea și să răcoria ochii miei, iar acum 

«stilparea mea s'a uscat, şi florile s'ai veștejit şi s'au scu- 

«turat, și ochii miei au rămas arși și pirliţi de jalea înfloririi 

«tale. O iubitul miei Petre! ei gîndiam și cugetam să fii 

«Domn, și să veselești bătrînețele mele oarecînd cu tinerețele 

«tale, și să fii biruitor pămîntului, iar acum, fiul miei, te văz 

«zăcind sub pămînt, ca un trup al fieștecăruia sărac. Într'o 

«vreme îmi erai drag, iar acum te-am urit. Într'o vreme îmi 

«era milă de tine, iar acum nu-mi este milă. Întro vreme 

«erai bogat, iar acum eşti sărac. Într'o vreme, fătul miei, te 

«vedeam pre pămînt, iar acum ei te văz supt pămint. În pu- 

«țineă vreme te arătași ca o floare frumoasă înaintea ochilor 

«miei, şi numai decît te puseşi supt pămînt. Ei poftiam să 

«mă vezi tu pre mine supt pămînt, dar te văzuiii ei pe tine 

«îngropat. O fătul miei! căci nu mă acoperi mai bine pe 

«mine pămintul decit pre tine, și mă lăsași la bătrineţele 

«mele. Cind fu vremea să se odihnească de către tine, tu 

«atunci n'ai nici-o grijă de mine, ci m'ai lăsat să fie totdea- 

«una inima mea arsă şi aprinsă de jalea ta, și ochii miei să 

«fie la bătrineţele mele tot plini de lacrămi ziua și noaptea 

1 V. [Focilescul, Cartea de Arges, pp. 41-3, 47. 
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«O fiul miei, mai bucuros aș fi dat traiul şi zilele mele ca 
«să fii tu viu. Eu îţi gătiam haine domneşti ca să te îm- 
«braci cu dinsele și să te împodobești, ca să veselești inima 
«mea, şi să usuci aceste lacrămi din ochii mici, iar acum tru- 
«pul tău se dezbracă de hainele care i-am gătit, şi se îm- 
«bracă în pămînt, dintru care ai fost luat, după cum 
«zice Dumnezeu: Jin pământ eşti şi iar în Pămînt te vei în- 
«/oarce, iar sufletul tăi vede alte vederi și nu știii, dintr'acele 
«vederi ce va fi văzînd sufletul tăii, milostivi-se-va Dumnezeu 
«să-ți îmbrace sufletul tăi cu mila sa? Ci mă tem ca să nu 
«fie sufletul tăi rămas cumva nesătul de fața lui Dumnezeu 
«pentru păcatele mele. Însă după acestea toate iată că-ţi zic: 
«Scoală, fătul miei, scoală, că ai venit și oasele moașă-ta la 
«tine, ca să se odihnească și ele lingă tine, pentru că și ție 
«îţi este mumă ca și mie, și împreună cu diînsele am trimis 
«și podoabele tale, coroana şi Ssurguciul tăii la Pandocrator, 
«ca să se împodobească cu dinsele, ca doar sar milostivi 
«Domnul Dumnezei spre noi, şi var dărui cununiile cele ce 
«nu vor trece nici-odată. lar diademele să se puie la veş- 
«mîntul Precistei, ca să se milostivească spre noi, și să vă aco- 
«pere supt veşmintul ei la înfricoșata judecată și să vă dea 
«viața cea de veci, care nu va trece nici-odată. » 

Pe vremea lui Neagoe se scriăti scrisori romăneşti, și avem 
una de la 1521 de la un boier către Judele Brașovului, care 
e foarte limpede și lipsită cu totul de piedeca archaismelor. 
Dar, într'un timp cînd și cărţile sfinte și tilcul lor și rugăciu- 
nile se țineau dincoace de munţi în cătușele slavone, e cu 
neputinţă de admis că s'ar fi tradus romănește o carte care 
privia numai pe Domni și boierimea care-i încunjura, cum 
sint aceste sfaturi ale lui Neagoe. Cum vom vedea, tradu- 
cerea nu sa făcut decit mai tărziiă, la sfîrşitul veacului, pen- 
tru un Domn care fusese cîștigat de curentul cărții romănești 
și care avea și elun «porfirogenet» de îndreptat pe cărările 
anevoioase și pline de lunecuşuri ale lumii, Această tradu- 
Cere pare să se fi pierdut: pănă astăzi ea n'a ieșit la iveală. 
lar textul pe care l-am adus înnainte mai sus, vine dintr'o 
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a doua traducere care s'a făcut numai ia 1654, sai pe la 

această dată, în timpul lui Matei Basarab. 

5. AL DOILEA ȘIR DE TIPĂRITURI SLAVONE ÎN PARA-ROMÂNEASCĂ. 

Pănă la Radu Paisie, al cărui nume de la început — pe 

care nu l-a părăsit cu totul nici-odată — era Petru, Țara-Ro- 

mănească a fost într'o veșnică frămintare pentru impunerea 

şi gonirea Domnilor. Cu aceasta însă sai fără aceasta, tot 

mar fi fost tipărituri: ele porniseră întăia oară din venirea 

întîmplătoare a unui meşter de tipar siîrb şi, cînd începură 

iarăși, alt Sirb, alt pribeag de peste Dunăre, e acela care 

pune la cale lucrul cărţilor de tipar !. 

Domnia lui Radu Paisie sai Petru-Vodă se apropia de 

sfirsit 2, cind Dimitrie Logofătul Liubavici, «nepotul lui Bo- 

jidar [Vucovici, din Veneţia)», veni la Tîrgovişte aducînd cu 

dînsul un capital de slove mai nouă, dar ceva mai urite, scurte, 

îndesate, decit acelea de care se slujiseră tipăritorii munteni de 

la începutul veacului. Pe atunci era încă Mitropolit Varlaam, 

acela, credem, căruia Neagoe îi dăduse sfaturi la călugărirea lui : 

Varlaam îndemnă pe Dimitrie să-şi întrebuinţeze slovele. Călu- 

gărul Moise, care ar fi învățat la Macarie, luă supt îngrijirea sa 

publicarea unui Molitvenic slavonesc, care lipsia pănă atunci. 

Lucrul se încheiă în lanuar 1545, fiind acum Mitropolit Anania. 

1 Dr. Atanasiu Mironescu — actualul episcop al Rîmnicului Atanasie — po- 

menește în descrierea călătoriei sale la Atos, -— O călăforie în Orient, Bucu- 

rești, 1896, p. 130, nota — de un «octoich slavon cu data de 7043 (1535), ti- 

părit în Ungro-Vlahia>, pe care l-ar fi văzut la măvăstirea Lavra, Cred că 

trebuie să fie la mijloc o confusie: în 1535 a domnitia inceput un Vlad-Vodă, 

care nu era cărturar, iar pe urmă uciderea lui a stîrnit încurcături din care a 

ieșit numai cu greii Domnia lul Radu Paisie. V. notița mesa din Cozzorbiri 

jiterare pe 1904, nt de Mart, Observ şi aceia că autorul menţionează printre 

cărţile Lavrei o evanghelie scrisă de Matei al Mirelor — cum se ştie, un scriitor 

din întăia jumătate a veacului al XVil-lea —tot la «7043 (1535); îbid. Mai 

trebuie să se ţie samă și de existența a încă două Octoișe: pe atunci erait 

destul de puţine cărți de tipar, pentru ca ele să nu se repete la distanţe prea 

scurte, | 

2 Pentru acest nume îndoit, v. Hurmuzaki, XI, p. 1, nota și notița d-lui 

Uiie Nicolescu, în ziarul Conservatorul din Mart 1904. ă 
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Peste două luni, Radu era mazilit şi dus în Egipt: Domnul cel 
noi fu Mircea-Vodă, zis Ciobanul. Om foarte răii și cumplit, 
Mircea făcu pe boieri să fugă cu grămada în Ardeal; Mitro- 
politul Anania nu pare a fi luat şi el această cale de miu- 
tuire. Dimitrie Logofătul, proprietarul slovelor, rămase şi el 
în țară, și, luîndu-şi ca ucenici pe doi Romini, doi diaci de 
sigur, pe Oprea şi Petrea, el prinse să lucreze însuși la un 
Praxiu sau Apostol, care lipsia iarăși. Tiparu! începu încă de 
la 18 August 1546, şi cartea era gata peste cele șese luni 
obișnuite, la mijlocul lui Mart 1547. Și acum, ca și în 1545, 
se spune explicit că lucrul s'a făcut în «Cetatea de Scaun» 
a Tirgoviștei 1, 

Mircea Ciobanul nu ni se înfățișează tocmai ușor de re- 
cunoscut în această însușire de patron literar. Dacă tiparul 
slavon a dat cărți bisericești şi supt stăpînirea lui, aceasta se 
datorește, cred, altui fapt. Cea d'intăiu tipăritură cu buchea 
cea nouă pornise de la Varlaam, cleric crescut în tradiţiile 
lui Neagoe; era deci un reflex depărtat al Domniei cărtu- 
rărești a acestuia, A doua tipăritură începe în August 1546, 
şi în lunie precedent Mircea se căsătorise cu fata, de vre-o 
15-16 ani, a puternicului Domn moldovean Petru Rareș? 
şi a principesei sîrbeşti Elena, care era nepoată Miliţei lui 
Neagoe. De la tînăra Doamnă va fi pornit îndemnul, și în 
această privință e interesant că J/o/z7venicu/ a fost tipărit şi 
pentru fratele Chiajnei, tînărul Iliașco, care urmâ în Domnie 
lui Petru în toamna anului 1546. Un număr de exemplare 
poartă pe ultima foaie numele acestui tinere] Domn, care 
oficial îşi zicea Ilie, căruia țara îi spunea Iliaş şi care era nu- 
mai pentru ai casei Iliaşco ; la numele nevristnicului Voevod 
se adauge și al mamei lui «Doamna Elena» 8, 

Cu această carte tipăriturile se opresc pentru treizeci de 
ani. Ele nu vor începe în Țara-Romănească chiar — căci mai 

1 Descrierea cărţilor, în Bianu şi Hodoș, 7. c. 
* Hurmuzaki, XI, Pp. 1Y-v. . 

: 3 Bianu și Hodoș, 7, c. Nu cred să se fi tipărit, în aceleași condiții, şi o Evanghelie (i4iz,, PP. 513-4, n9 6:): de această carte, aflătoare la un negustor din Ragusa, mi s'a vorbit şi mie cînd eram acolo, 

+. 
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tărziu ele s'a tipărit în numele Domnilor din această ţară 

la Braşov, cetatea de graniță — decit peste aproape un veac!. 

6. TIPĂRITURILE ROMĂNEȘTI ȘI SLAVONE DIN ARDEAL. 

La 1544 încep tipăriturile din Ardeal. Înnaintea tuturora 

"e Catechismul de la Sibiii, al cărui fiinţă, a cărui text chiar 

sînt astăzi afară de orice îndoială 2. 

Ca Germani ce eraii, Sașii ardeleni se ţinuseră de-o parte, 

duşmănește, față de marea mișcare husită ; ca Germani ce 

erau, ei îmbrăţişară cu o deosebită căldură reforma pe care 

v După apariţia Afolitoeniculut incep luptele în țară, cu pribegii, și expedițiile 

în Ardeal. 7riodul-Penticostariiă, descris în Bianu-Hodoș, p. 31 şi urm., pp. 516-7, 

nu poate fi din "Țara-Romănescă, precum a crezut d, Hasdeii. El complectează 

în adevăr cărţile liturgice la noi şi poartă întrun frontispiciu stema Țerii-Ro- 

mănești așa cum o vedem și în Evanghelia de la 1512. Însă nu se pomenește 

nimic despre Domnul ce ar fi comandat cartea, despre Mitropolitul țerii, despre 

acei ce ati lucrat la carte, și ştim că acesta era un obiceiă general pe această 

vreme, — Domnii fălindu-se cu astfel de lucrări în tot Răsăritul. Litera e o 

foarte urită literă mărunţică, de tot usată: ea nu corespunde decit unor ti- 

părituri mai tărzii ale lui Coresi, precum e acea din 1568, — Bianu şi Hodoș, 

p. 54. Rîndurile sînt strimbe, cum nu se mai văd aiurea; întreg volumul lasă 

o impresie de nepricepere și neîngrijire. Frontispiciul cu stema munteană nu 

e decit o imitație proastă și stingace a acelui din Evanghelia de la 1512; în 

altul —7. £. p. 33 — se vede, într'un chip mai rudimentar, crucea împletită și 

coroana cu trei ramuri din alte tipărituri neagoiene. Iniţialele, care sînt fru- 

moase și neobișnuite în Răsărit, mase pătrate cu impleticiri de ramuri, spini 

și frunze, nu sînt decît o /ocalisare cirilică a maiusculelor inițiale latine. Planșele 

sînt și ele foarte frumoase, dar oricine poate vedea lesne că ele copie răi, în 

linii nesigure și aspre, un original mai bun, care e un original apusean, cum se 

deslușeşte și din forma crucii și dia literele latine — pe R însă nu l-a înţeles 

'" copistul — de pe crucea răstignirii. Cred că avem a face cu un pizfur-coni- 

positum tipografie, care și-a luat elementele din toate părţile; el se va fi ti- 

părit undeva în 'Lurcia, și lipsa de însemnare a locului s'ar explica prin puţina 

dorinţă a tipăritorului de a i se afla sălaşul, Se ştie că pe la mijlocul veacului 

al XVI-lea s'aii tipărit câteva cărți întro mănăstire sîrbească : v. Jiredek, Der 

Gross- Vezier Mehmed Sokolovit und die serbischen Patriarehen Makarij und 

Antonij ; extras din Archiv fiir slavisthe Philologie, LX. Anul 1550 pentru 

tipăritură nu poate fi stabilit decit după aspectul tipografie; cartea poate îi de 

atunci, dar şi mau tărzie. 

2 Textul, copiat de Grigore din Măhacii, se află în Hasdeii, Cuvenze den 

dătrăni, IL, p. 99 şi urm. Cf. pentru probe, Bianu și Hodoș, Î. €., pp. 2-3.      
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o predicase Martin Luther, dindu:i în acelaşi timp și cărțile 
de căpetenie, Cuvintul lui Dumnezeu în nemţeşte şi Cate- 
chismul cel noii. Acesta din urmă fu primit pretutindeni, şi la 
1545 o adunare a orașelor săsești recunoscu în Confesia de 
la Augsburg îndreptariul credinţii curate 1. 
„Cărţile pentru Saşi le tipăria Honterus, inițiatorul mișcării, 

în tipografia sa din Braşov. Supt ascultarea judelui din acest 
oraș, trăiaii o mulțime de sate romăneşti, dar ele erai prea 
apropiate de graniţa munteană, prea înriurite de viața de 
dincoace pentru ca Reforma să găsească ascultători printre 
locuitorii lor: Rominii din Brașov — Șcheianii — şi ccă din 
Țara Birsei rămaseră neclintiți în credința veche, tocmai așa 
cum făcură peste un veac și jumătate, cînd cealaltă Romi: 
nime trecea, plină de nădejdi mari de îmbunătăţire, la dogma 
catolică, la Unirea cu Roma. Între Rominii din jurul Sibiiului, su. 
puși ai Sfatului din acest oraș, propaganda reformată pătrunse 
mai lesne. Catechismul din 1544 se tipări deci pentru dînşii. 

Știm cine a îngrijit tiparul: e un anume Filip Maler, un 
zugrav, care cunoștea bine pe Rominii din Țara-Romănească, 
la cari fusese adese ori trimes în solie, ceia ce mai arată 
un lucru: că el știa bine romănește. Am crezut altă dată 
că el ar fi fost și traducătorul Catechismului : astăzi sînt de 
altă părere ?. 

” Socotelile sibiiene pomenesc cei doi florini ce s'au dat lui 
magister Phihppus ca supraveghetor sai chiar ca lucrător la 
tiparul cărțuliei ; de vre-o răsplată a lui — fireşte mai mare — 
pentru tălmăcire chiar, nu se spune nimic. Pe urmă, ce limbă 
românească va fi vorbit Maler, ni putem închipui după scri- 
sorile romăneşti ale Saşilor din Bistriţa 5; de la vorbit pănă 
la scris, pănă la o ortografie, pănă la o sintaxă a stilului, 
mai e drum, și Filip nu se consacrase așa de mult afacerilor 
romănești, încît să fi putut ajunge un bun scriitor în limba 
noastră. 

1 Sate şi preot, p. 20. 

? Cf. volumul mieii Sare şi preofi, p. 20 și Hurmuzaki, XI, p. 865. 
3 Doe. Bistriţer, 1, pp. 73-4, n€ CCXCIK, 

71304. Vol. VII. V 
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Însă Catechismul din 1544 e scris într'o ortografie bună şi 

consecventă, care se deosebește de a scrisorii din 1521, în 

care d e înfățişat numai prin n, dar ea samănă cu aceia în care 

sînt redate cuvintele romăneşti în mijlocul documentelor sla- 

vone din Țara-Romănească: 4 se scrie totdeauna cu %, 5 

lipseşte, 4 se întîn:pină deseori şi cu valoare de ă, mai ales 

la sfirşitul cuvintelor; .ș îndeplineşte rolul de î» și de 7 gu- 

tural; pe lîngă %k pentru ea, se găsește însă și semnul mol- 

dovenesc a pentru diftongul, bine deosebit de cel d'intăiu, 

Za ; la sfieşitul cuvintelor nu se află vechiul z, ci noua însem- 

nare a vocalei mute prin n. Cea d'intiii tipăritură romăvească 

se presintă deci cu un fel de a scrie simplu și sistematic. 

Cuvintele sînt astfel, încît Catechismul se putea înţelege de 

orăcine, în orice parte a Rominimii. Orinduirea lor e foarte 

adeseori înrîurită de acea germană, căci Catechismul a fost 

tradus de-a dreptul din nemţeşte, cum și era de aşteptat. Așa 

găsim locuri ca acestea: «Pre cineş deade Dumnezeă evan- 

ghelia sa afară» (herausgebeu), «Cap mai apoi» (cam letzten 

(Kapitel))», «că ne va pre noi asculta» = wird uns erhăren»!. 

În Catechism se cuprind neapărat Crezul, Tatăl Nostru şi 

chiar citaţii din Evanghelie. Crezul e tradus din noi după 

originalul german al cărticelei;, Tatăl Nostru însă şi locul 

din Evanghelia lui Matei privitor la frîngerea pînei se găsesc 

aproape întocmai în Evanghelia veche?. 

Slovele Catechismului nu le cunoaștem: Cipariu e singurul 

care spune că ar fi văzut la Blaj un exemplar din această 

cărțulie in.12 şi că ea ar fi avut altă înfățișare decît a cărţilor 

coresiene. E sigur, că materialul n'a fost turnat sai cumpărat 

anume, fiindcă atunci şi alte cărți de luminare religioasă ar 

fi ieşit de supt teascul sibiian. Maler va fi cerut la Tirgo- 

vişte de la Radu-Vodă, pe lingă care a împlinit misiuni, li- 

tera cei trebuia pentru cele cîteva pagini ale Catechismului; 

deci această literă trebuie să fi fost a lui Liubavici. 

Persoana traducătorului nu se va afla, probabil, nici-odată. E! 

1 Cf. și Sbiera, Jfiscări culturale, Cernăuţi, 1897, pp. 99-103. 

2 Tipărită, cum s'a mai spus, de Coresi, peste vre-o douăzeci de ani, în 

1561, 
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a trebuit să fie însă un Romin, un Romin care știa despre 
cărţile vechi în limba noastră și un Romin 'care înțelegea 
bine nemțește: va fi fost preotul «valach» din Siliște, al 
cărui nume nu-l avem. Poate chiar el să-și fi oferit lucrarea 
gata făcută și Sfatul să se fi învoit numai la tipărirea ei prin 
expertul în cele romăneşti, care era maestrul Filip: în ade- 
văr, o tragere de inimă deosebită pentru Rominii din Scaunele 
lor nu arătaseră încă Saşii, 

Cit despre soarta broșurii, ea n'a fost strălucită. În cărţile 
de propagandă şi de inovaţie ale lui Coresi, Catechismul nu 

„se pomenește. E adevărat că un Sas spune peste doi ani 
că unii din preoți ai primit cartea ca bună;, dar nimic nu în- 
tărește această aserțiune, Cît de puţin își dădea seamă popimea 
noastră de însemnătatea Catechismului luteran, arată popa 
Grigore din Măhaciu, care, transcriindu-l ca tot așa de orto- 
dox precum ar fi o poveste bogomilică, spune despre această 
Întrebare creştinească — acesta era titlul, fără loc de tipar, 
nici altă însemnare, ca să se poată strecura mai ușor —: «scris- 
am etii carte: ciri să va întreba cu altul, să ştie răspunde» 2; ar 
fi fost adecă un fel de joc de societate cu privire la cele 
sfinte! 

Catechismul din Sibiii a rămas deci isolat. Din potrivă, în 
Brașov s'a desfășurat o întreagă mişcare. S'a crezut prea 
mult timp că ea a fost literară. Astăzi, țiind samă de exis: 
tenţa mult mai veche a traducerii Cărților Sfinte, această miș- 
care apare întăiii numai ca tipografică, — ceia ce, cum se va 
vedea, nu-i scade însemnătatea culturală. 

În 1558 Mircea Ciobanul se întoarse în Scaun, după moartea 
acelui ce-l gonise, Petrașcu-cel-Bun. El veni însuflețit de pa- 
tima răzbunării : din porunca lui periră fruntașii boierimii, 
Mitropolitul Anania și unul dintre cei doi episcopi. Cellalt 
și alți boieri fugiră în Ardeal, luîndu-și şi oamenii de casă 
și ocrotiţii. Cei mai mulți se opriră, după datină, la Brașov?. 

i Bianu și Hodoș, p. 22. 

? Hasdeii, Cuvente, II, p. 107. 

3 Cf. Hodoș, în Prinos Sturdza, p. 238 şi urm.; Hurmuzaki, XI, p. 889; 
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Între ei se găsia diaconul Coresi. Coresi era aiurea un 

nume de familie, şi prin Galiţia umblau negustori greci, din 

Chios, cu acest nume. Dar acest nume grecesc — Kopxis3 — 

se prefăcu la noi în nume de botez: se numia cineva Coresi, 

cum se numia Paisie sau Anastasie sai Protasie. Un scriitor 

de hrisoave Coresi — grămătic, diac, piseţ saii pisar, logofăt, 

cum îşi zice —, se întîmpină între 1527 şi 1538 sau 1544, la 

care dată ființă o biserică făcută de el, apoi în 1560 apare 

alt Coresi diacul, care se poate urmări pănă pe la 1581, 

cînd moare lăsînd un fiii, Bunea. Ei nu vor fi fost rude între 

ei. Tot deosebit de ei pare a fi Coresi diaconul, ceia ce în- 

seamnă, cred, pentru acel timp un călugăr în ordines mi- 

nores. 

Acest Coresi, despre viaţa căruia nu se știe nimic alta de- 

cît că a fost şi a rămas diacon, că se pricepea la tipar, ca 

ucenic al ultimilor tipografi munteni, şi că a avutun fiii Șer- 

ban, se găsia la Braşov în 1560. Jude era acolo Hannes 

Benkner cel tînăr 1; foarte dese ori în legături eu Țara-Ro- 

mănească, el era de aproape înrudit şi cu anume persoane 

duhovniceşti din Biserica nouă?. El ţinea să răspîndească 

printre Romini cărțile sfinte pe limba lor, dar nu era acesta 

singurul sentiment care-l făcu să iea asupră-și cheltuielile unei 

tipăriri a vechii Evanghelii. 

Era şi nădejdea de cîştig, fără îndoială, căci, abia wmîntuj 

Coresi cu Evanghelia romănească, şi Benkner îl puse să lu- 

creze, în 1562, la o alta în slavoneşte, arătînd, de data aceasta, 

că a fost îndemnat «de dragostea Sfîntului Duh și de iubirea 

sfintelor şi dumnezeieştilor biserici». Dar Judeţul braşovean 

mai știa un lucru: prin tipărirea de cărți romănești el făcea 

plăcere Craiului însuşi, regelui unguresc loan-Sigismund. 

În adevăr, sfătuit de unii dintre aceia ce-l încunjuraă, fiul 

catolicului Ioan Zăpolya și al Polonei Isabela, ea însăși fiica 

unei Italience, trecuse la Reformă, fără a deosebi deocamdată 

Studii şi doc., VI, p. 597; VIl: un Cores moldovean; Gaster, Chrestomatie, 

1, p. 92 (un Corisi muntean la 1641). 

1 Bogdan, Regesfe, p. 278, no CXI. 

2 /bid, p. 176; n LXXI. 
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între luteranism și calvinism. În dorința lui de a cîştiga cît 
mai multe suflete pentru legea curată, îi se aduse la cuno- 
ştinţă că unele sate romăneşti, mai ales din acel unghii nord- 
ostic, care primise cu dragoste și predica husită, apoi din 
părțile Bălgradului, Uniedoarei şi Banatului, au trecutla Re- 
formă. Fireşte că trecerea aceasta n'o făcea ei cu încre- 
dințarea că-și părăsesc credința strămoșească: dacă atitora 
dintre catolicii luminați li s'a putut strecura gindul că prin 
Reformă nu se aduce nici-o schimbare, ci se înlătură numai 
o mulțime de obiceiuri rele!, cu atît mai ușor vor fi cugetat 
așa popii noştri simpli, și, unde, în lucrurile bisericești, zicea 
popa că e bine, satul zicea după dînsul. Oamenii se credeau 
numai creştini, şi domnii cei mari îi numiai, în înțelepciunea 
lor, luterani sau calvini. Rominii au deprins cuvintele pentru 
aceste idei nouă: ei aă zis ca/vin, înțelegînd prin aceasta pe 
un Ungur răă și peun spurcat eretic, și aii zis şi /o/rean pentru 
cineva care era de legea Saşilor2, dar nici o dată ci nu Şi-au 
dat samă că ar fi trecut la «eresurile» acestora, precum nu-şi 
dăduseră samă nici cînd primiseră idei bogomilice sai asculta- 
seră de predicația husită. 

Pănă atunci Rominii avuseră un singur episcopat-egumenie 
în Ardeal, la Vad, unde Ștefan-cel-Mare poate înnălțase o 
mănăstire în legătură cu stăpînirea sa la Ciceii3, Căpăind 
și ei păminturi în Ardeal, Domnii munteni făcură, în cea 
d'intăii jumătate a veacului al XVI-lea, același lucru; așa 
se ridicară mănăstirea din Gioagiul-de-jos și aceia din Silvaș, 
a Prislopului. Cea d'intăiă are de ctitor pe Radu de la Afu- 
mați, care a stat ca pribeag în acel sat și avea nevoie de 
o biserică potrivită cu rangul săi; pe cealaltă a clădit-o 
Zamfira, fata lui Moise-Vodă, ceva mai tărziu. Stareţii de 
la Gioagiă își ziceau şi Vlădică: cel din vremea reginei Isa- 
bela se chema Cristofor și, fiind arătat ca un cunoscător de 
carte grecească, el poate să fi fost chiar Grec. Contempo- 

1 Fessler-Klein, II], p. 637. 

? V. An. Ac. Rom, XX, p. 458: «Greci și Frănci și Lotreni». 
3 Sate și preoți, pp. 16-7, 322. 
4 Sate şi preoți, pp. 17-8, 323 şi urm. 
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ranul său în Vad era Vlădica Gheorghe, pus, ca de obiceiu, . 

de Domnul de atunci al Moldovei. 

însă la 1567, «Craiul» mustră «pe păstorii de biserici ro- 

măneşti din acest regat al nostru al Ardealului, de. pretu- 

tindeni>, că nu ascultă, nu hrănesc cu dajdea lor, ci batjo- 

curesc pe Gheorghe din Singiordz, cepiscopul și superinten- 

dentul bisericilor rumănești»; din această pricină, el nu poate 

ţinea după cuviinţă «sinoadele anuale, pentru profesiunea unei 

doctrine evanghelice mai curate» !. 

«Vlădica romănesc> veni la Braşov, unde se afla, în Şchei, 

o rară biserică de piatră, durată cu ajutorul lui Neagoe-Vodă, 

— în toamna anului 1560 încă?. În anul precedent, şi anume 

printr'o hotărire din 12 Mart, Benkner -<reformase biserica 

Rominilor» din orașul săi şi pusese pe popi să cetească în- 

naintea credincioșilor Catechismul luteran din 15443. Bătrinul 

popa Toma şi nepotu-săii de soră, popa Dobre, trebuiră să 

se supuie poruncii cinstitului Sfat, cu toate că Toma era un 

ortodox cucernic, care peste puţin trecu la Munteni și se 

călugări în mănăstirea Răncăciovului, cu toate că Dobre 

călcase de multe ori prin 'Țara-Romănească, unde Sașii îl 

trimeteau ca sol și, întîmplător, ca spion, și cu toate că 

acelaşi Dobre trimesese pe fiul săi Miha, «în Țara Sirbească, 

la învăţătură ?». 

Deci, pe de o parte, regele făcea pe Vlădica Gheor 

ghe (poate același care fu numit la Vad de Ilie-Vodă Rareş, 

în 1550) episcop al tuturor Rominilor de supt ascultarea lui, 

deci din Ardeal şi din «comitatele exterioare» şi «esuperin- 

tendent>, după moda calvină, al «bisericilor» trecute la Re- 

formă, ca şi al celorlalte care, de voie sai de nevoie, trebuiaii 

să se unească și ele cu mişcarea. El îi dădea ca reşedinţă, în 

1 Doc. Bistriţei, LL, p. XLI. 

2 Socotelile Braşovului, în Hurmuzaki, XI, p. 803. 

3 «1550, ie 12 Martii, Iohannes Benkoerus, index Coronensis, cum reli- 

quis senatoribus, reformavit Valachorum ecclesiam et praecepta catecheseos dis- 

cenda illis proposuit> ; Que/len der Stadt Brassă, IV, Braşov, 1903, p. 80. 

4 Sterie Stinghe, Jsforiia Gestrecel Șeheilor Brașovului, Braşov, 1899, pp. 2-3. 

5 did. 
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locul mănăstirii în care se închisese atita vreme vechea lege 
de intunerec, marele sat Singiordz, din același Ținut al Bis- 
triţei. Iar, pe de altă parte, Brașovenii, înnainte-mergătorii 
mișcării luterane, chemai pe Vlădica-superintendent la dînșii 
ca să-i ajute la purificarea» sufletească a Șcheienilor. Mai 
departe, «Craiul» poruncia să nu se cetească Evanghelia 
decit în romănește, şi sinodul din 1567 al Vlădicăi Gheor- 
ghe lua hotărîrea solemnă de a se izgoni cu totul neînțeleasa 
limbă slavonă — latina acestei părți din Răsărit — din Bise- 
rică ; dieta amenința cu scoaterea din parochie a popilor 
«orbi» cari vor păstra prejudecata limbii sfinte; iar Braşo- 
venii țineai pe cheltuiala lor încă din 1565 un predicator 
care vorbia în romăneşte despre lucrurile sfinte. În sfirșit, 
Brașovenii puneau pe pribeagul Coresi și pe alt fugar, diacul 
Tudor, să tipărească vechea Evanghelie husită. Lucrarea fu 
începută încă de la 3 Maiii 1560; ea nu apăru decit peste 
aproape nouă luni, la 30 anuar al anului următor. 

În text, cum sa spus, nici diaconul, nici diacul nu 
avură nici-o parte. În ortografie, nu se schimbă nimic față 
de ortografia Catechismului sibiian. Iar, ca înfăţişare, literele 
sint mai mari, dar mai urite decit ale tipăriturilor anteri- 

oare, ceia ce arată că ele fusese turnate anume, după vechea 
slovă venețiană a lui Macarie și a lui Bojidar Vucovici, dar 
cu mai puțină măiestrie. Teascul e mai neîndestulător și liniile 
se strimbă. Frontispiciul mic e o imitație foarte bine izbu- 
tită — și făcută de sigur chiar la Braşov, de vre-un săpător 
sas, printre cari erati cițiva vestiți, — a frontispiciului fără stemă 
din Evanghelia lui Neagoe, tipărită cu cincizeci de ani aproape 
în urmă, dar rămasă un veșnic model de execuţie tipografică, 
— și nu numai între Romini. 

Evanghelia lui Coresi era o carte care nu putea fi imbră- 
țișată de-a dreptul și pretutindeni, cu toate că ea nu cu- 
prindea nimic eretic decit forma ei romănească. Și tipărirea 
ci la Braşov, în centrul propagandei luterane săsești, putea 
să dea de gindit multora: de aceia, în epilog, cjupînul Haneş», 
adecă Benkner, se roagă de cetitori să nu răspingă cartea 
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fără a o ceti: «după aceaia vă rugămii toţi sfenți părinți, oare 

vlădici, oare epli]sc[ojpi, oare popi, în [a] cărora mînă va 

veni aceastea. cărți creștinești, cum, mainte să cetească, ne- 

cetindă să nu judece, nec să săduiască». 
Chiar popii din Ardeal o răspinseră, cei mai mulţi dintre 

dinșii. Vlădica Gheorghe muri îndată, dar Craiul nu se 

lăsă învins, ci puse în locul lui pe un alt apărător al Legii 

nouă, pe Pavel «de Tordas» sai Tordași — Tordassy —, 

care arată să fi fost dintr'o familie de nemeşi din satul Tur. 
daș. Al doilea «episcop» ales şi <superintendent» inu și el un 

sobor, la Aiud, unde iarăși se luă măsura de izgonire împo- 

triva popilor îndărătnici. Pentru 1571, loan Sigismund cbhemă 

el însuşi pe «pastorii» romîni şi pe aceia cari nu voiau să fie decit 

tot popi de moda veche, într'un sinod «regal» la Cluj!. Dar încă 

în Mart, ultimul Zâpolya se stîngea în reședința sa din Băl- 

grad?. 

Pănă la această dată de 1571, cînd se încheie epoca so- 

boarelor de prefacere şi Rominii sînt lăsaţi în liniştea rătă- 

cirii lor ortodoxe şi superstiţioase, iată cum se înfățișează ac- 

tivitatea tiparului pentru ţerile noastre. 

Evanghelia romănească nu pătrunde nici dincoace de Carpaţi, 

cu toate că în Moldova domniă un Grec protestant, prieten 

cu socinianii din Polonia, loan-Vodă Heraclidul, Despot de 

Paros şi Samos, care se afla la Braşov în 1558 și-și tipăria 

acolo genealogia fantastică prin care arăta că se coboară din 

eroii anticităţii?. S'ar crede că Doamna Chiajna, văduva lui 

Mircea Ciobanul şi epitroapa fiului ei, Petru Șchiopul, se va 

fi plins de tipărirea unei cărți de rătăcire ca aceasta și va fi 

cerut să se dea mai bine la tipar Evanghelia cea bună și 

sfîntă, slavonă, de și ea apăruse odată în Țara-Romănească, 

la 1512. Însă această Evanghelie are forme sirbești şi era 

menită mai mult și pentru Ardealt; cum se va vedea, pentru 

1 Cf. Doc. Bistriţei, IL, p. LXXIL; IL, p. XUII; -Sate și Preofi, pp. 22-3- 

2 Fessler-Klein, III, p. 608. 

3 Hurmuzaki, XI, p. 798; Legrand, Deux vies de Fran Basilikos, Paris, 

1874, p. 59 și urm. 

4 Gaster, 1, Chresfomatia, p. XXIX. 
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Ţara-Romănească se dădu peste puţin altă Evanghelie sla- 
vonă, însă cu forme bulgare. 

Noua Evanghelie e, ca şi cea de la Belgrad, o simplă re- 
tipărire a Evangheliei lui Neagoe-Vodă. Afară de unul sin- 
gur, care dă vulturul muntean într'o cunună, frontispiciile re- 
produc stîngaciă pe acelea din model. Să se mai adauge 
litera mai urită, mai mică şi numărul ceva redus al rîn- 
durilor pe fiecare pagină. Între acest produs al lui Co. 
resi şi lucrarea din 1512 e tot atita deosebire ca între 
burghesia italiană şi cea săsească, sai ca între Veneţia şi 
Brașov. 

Pănă la moartea Craiului inițiator al Reformei printre Romiîni. 
Coresi, rămas în curind fără ajutorul săi, diacul Tudor, mai 
scoase de supt teascul săii o singură carte slavonă. La 1568, 
Domnul muntean fusese schimbat: în cele d'intăiă zile ale lui 
Iulie 1, Alexandru-Vodă, fiii din flori al lui Mircea Ciobanul, lua 
locul lui Petru Șchiopul. La 12 ale acestei luni Iulie 1568, diaco- 
nul începea să așeze slovele pentru o culegere a slujbei cîtorva 
serbători, publicaţie al cărei folos trebuie să fi fost foarte simțit. 
Volumul ieși în ziua de Sf. Nicolae. El nu mai poartă numele 'lui 
Benkoer, ci al Domnului muntean şi al Mitropolitului Eftimie. 
Eftimie fusese numit de Mircea-Vodă, după uciderea, în 
1558, alui Anania?, și după răposarea celor d'intăiu urmași ai 
acestuia, Simion, Efrem, Mitrofan şi Daniil. Poate de la Eftimie 
sau de la Doamna lui Alexandru, Ecaterina, o Perotă, care ținea 
mult la ortodoxie, să fi venit porunca de tipărire către Coresi &, 

În acest răstimp însă, diaconul dădu la lumină O sumă de 
cărți romănești : el alcătui un fel de ciclu al acestora. Ciclul 
tipăriturilor religioase romăneşti se deosebește însă de cel 
slavon prin aceia că grija de căpetenie nu e pentru forma 
tradițională a rugăciunilor și a cîntărilor, ci pentru acele 
Cărți care cuprind Cuvintul lui Dumnezei. Aceasta se explică, 

' Hurmuzaki, XI, p. XIX. 
* V, Hurmuzaki, XI, p. VIU, nota 5; Sfudi? și doc, V, p. 629, nota 1. 
3 Contribuţiunr la istoria Munteniei în sec. al XVI-lea, în Analele Acade- 

mie? Romine, XVUI, p. 1 și urm, 
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de altmintrelea, pe deplin prin norma protestantă — care 

era și vechea normă husită — de a pune în mîna oricărui 

credincios cuprinsul Bibliei în limba poporului şi de a lăsa 

la o parte cu desăvirșire liturghiarele, molitvenicele, sborni- 

cele, octoișele, trioadele şi penticostarele, care fusese pănă 

atunci privite ca mai folositoare decit orice altă tipăritură. 

Apostolul saă Praziul lui Coresi ni s'a păstrat numai într'o 

formă foarte necomplectă. Din cit avem, se vede însă că dia- 

conul muntean n'a făcut alta decit să reproducă vechiul ma- 

nuscript al traducerii husite. Neavind prefața sai postfața, 

ci dispunînd numai de miezul cărţii, nu putem şti, cînd şi în 

ce împrejurări s'a făcut ediția: data de 1563 care s'a propus, 

pare să fie, însă, cea adevăratăl. 

După această tipăritură a venit editarea unui Tilc al Evan- 

gheliei, al unei Cazanii sai Evanghelii învăţătoare, pe lingă 

care se adauge și un Molitvenic. 

Molitvenicul nu poate trezi mult interes, cu toate că prin 

limba sa el arată că a fost anume pregătit pentru tiparul lui 

Coresi, El a fost în adevăr tălmăcit atunci chiar, de un tra- 

ducător slab, dar totuși de un Romin, care cunoştea vechile 

mauuscripte religioase. Originalul era unguresc, şi forma d'in- 

tăiti a cărţii se cunoaşte încă prin cele mai neîngăduite neolo- 

gisme de origine maghiară : Zăroasă, ocă (pricină), a otă/prăzui ?. 

Mica lucrare nu cuprinde alt ceva decît Tatăl Nostru, Crezul 

şi unele formule şi rugăciuni. Acestea din urmă ai un ca- 

racter calvinesc, care bate la ochi îndată. Lămurirea stă în- 

tvaceia că diaconul nu mai slujia acum interesele religioase 

săseşti, ci pe acelea ale Vlădicăi Gheorghe, care era calvin, 

ca unul ce purta titlul de superintendent şi cirmuia prin Si- 

noade anuale pastori de biserică romănești. Gheorghe nu era 

un om bogat, și Benkner nu plătia pentru asemenea cărți. 

Banii ai venit de la alt cineva, o figură nouă în istoria ti- 

păriturilor religioase romănești: <jupînulu Foro Micliușii». 

Familia Forr6 e ardelană; din mijlocul acestor mici ne- 

1 Bianu şi Hodoș, 2. cu p. ȘI. 

2 Hodoș, în Prinos Sfurdza, pp. 245-6. 
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meși s'a ridicat și o personalitate literară, Pavel Forr6, care, 

trăind la Curtea Domnilor Ardealului de la sfirşitul veacului 

al XVI-lea şi începutul celui următor, a compus versuri lati- 

neşti şi greceşti şi a publicat la Debrețin, în 1619, o Istorie 

a lui Alexandru-cel-Mare, după Quint-Curţiu!. Nicolae Forrd 

de Haporton a fost amestecat în luptele politice, şi a fost 

odată și osindit la moarte pentru rebeliune, fără ca însă pe- 

deapsa să se fi îndeplinit?. Ioan Forr6, care se întilneşte pe 

lîngă Sigismund Bâthory ceva mai tărzii 3, poate să fie un 

fii al lui Nicolae, care, de bună samă, nu mai era în viață 

la această dată. 

Cei ce făceau legea înțeleasă, trebuiau să se îngrijească 

și de lămurirea ei cît mai deplină. Cazanii erai multe prin 

creştinătate şi chiar prin creștinătatea răsăriteană, — între cele 

mai vestite fiind Cazania lui Calist, patriarchul de Constantinopol, 

care scrisese în grecește, dar a cărui operă va fi trecut răpede 

și în slavoneşte. Dar o tilcuire a cuvîntului Evangheliilor nu 

se adause încă de la începutul cărților sfinte în şiragul scump 

de vechi mărgăritare de limbă, al veacului al XV-lea. O ca- 

zanie romănească ajunse însă în mînile lui Coresi, care o tipări, 

la 1564, probabil. Coresi mărturisește limpede că n'a făcut alta 
decit să răspindească munca altuia, a unui necunoscut, dintr'o 

carte găsită. «Așa ami aflată aceaste tălcure ale ev[anghe]- 
liilor, pre Dumineci prespre ani, scoase de în Scriptura 
prorocilor şi ap[ostojlilor şi celor sflijnți părinţi, şi, deac'amiă 
cetitii, bine ami ispitit şi socotiti, și ami aflată că toate 

tălcuescii, adevereazi și întăresciă cu Scriptura Sf[ănti, și mie 

tare plăcuri, şi ami scrisă cu tipariul voao, fraţilor». 
Limba din această Cazanie e vădit alta decit aceia din cele 

mai vechi texte romăneşti : nu toate caracterele graiului celui 
d'intăii traducător — vezi-le mai sus — se întîlnesc și în Țâ/c4/ 
Fvangheliilor. Dar că e vorba de o lucrare nouă, arată multele 
atacuri împotriva vechii ierarchii a clerului, pe care o combăteaii - 
cu învierșunare Luteranii şi Reformaţii. În adevăr, ce e mai inte- 

Szinnyei, Magyar îrâk, la acest nume. 

> Sbiera, Mişșcări culturale, p. 58. 

3 Ouellen der Stadt Brassd, IV, p. 157. 
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resant ca stil în toată scrierea sînt mustrările aduse coamenilori 

de besearecă, cumii sănti popii, patriarșii, vlădicii, episcopii 

şi toti fealiulu de preuţi»!. Coresi, care se scusă la sfirşit 

pentru ele, a trebuit să le primească ca să facă plăcere 

acelui ce-i plătia tiparul. 

Căci Forr6 nu putea să-și dea «florinţii» pentru o lucrare în 

sensul legii vechi. Deci acest Tilc al Evangheliilor care se află 

înnaintea Molitvenicului, e o carte de propagandă calvină, foarte 

bogată în mustrări şi în îndemnuri. E grei să se creadă că 

ea ar fi o lucrare cu totul originală: nu doar că nici-un preot 

romin din Ardealul veacului al XVI-lea n'ar fi fost în stare 

să întrebuințeze cu oarecare ştiinţă Sfinta Scriptură, scoțind 

dintr'însa lămuriri la textul evangelic şi sfaturi pentru viață. 

Din potrivă, cetind cîteva sfaturi din această Cazanie d'intăiii 

şi după dinsele Prefaţa acelei părți din Vechiul Testament (Pa- 

lia), care a ieşit peste paisprezece ani la Orăştie, oricine va 

vedea lesne o mare asămănare în ceia ce priveşte felul de 

orînduire și de expunere; asămănarea se păstrează și mai 

departe între cuvintele şi stilul Pale: şi acela al Cazaniei. 

E aceiaşi limbă bogată în cuvinte vechi pe care scriitorul le-a 

luat din deprinderea cu textele veacului al XV-lea — astfel: 

săblaznă, a săblăsni, hasnă ?, — e aceiași deplină ușurință, 

aceiaşi mare mlădiere şi vădită frumuseţă a formei, Se poate 

foarte bine ca vre unul dintre lucrătorii romiîni la Pa/e, sai 

acela singur dintre Romini care pare să se fi ostenit la dinsa, 

predicatorul din Lugoş?, să fi alcătuit aceasti carte, 

Alcătuirea aceasta trebuie să se înţeleagă însă, oricum, 

mult mai mult ca o tălmăcire şi compilare, decît ca o operă 

originală. De sigur că scriitorul n'a avut înnaintea sa un text 

3 Citat şi în Hodoș, Prizos Sturdza, p. 244. 

2 Că diaconul tipograf şi ucenicii săi nu înțelegea îi adese ori ce tipă- 

resc, se vede din aceia că ei nu pot deosebi cuvintele în anumite locuri din 
p 

manuscriptul fără interstiţii, și le tipăresc astfel în bloc. Așa se găsesc în 

Apostol exemple ca acestea : asăcăntaretă» (esă căntăretii»), <săfrumosul> 

(«să frumosul), «mueresciiavie» (mueresci a vit), «mai nemeri[t]vremii», 

cesari> (ce Sari»), esaii carei făcători» (esa ca rei-făcători» ), eioissă se și 

ivească> (eid să se», etc.), «săneart> (asă ne-ari>, esă ne-arii»), 

3 V. mai departe.   
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unguresc calvin care să corespundă întru toate textului ro- 
mănesc calvin, care e întiia Cazanie a lui Coresi, Dacă întrun 
toc, vorbindu-se de zădărnicia semnelor de recunoaștere ex- 
terioară pentru acel ce este chemat a răspindi cuvîntul dum- 
nezeiesc, se spune că e tot una dacă el va fi «rasi în capii 
ai ba» — ceia ce e, firește, o alusie la tonsura preoților ca- 
tolici —, dacă pretutindeni atacurile împotriva vechii ierarchii, 
vechii credinţe, vechilor apucături ating întăiu pe Papi, dacă, 
undeva, «<papiștașii» preced pe «patriercași», sînt anumite locuri 
care par să privească aşa de direct pe Romiîni şi «rătăcirile», 
adecă datinile lor, încît ele ar arăta că au fost scrise de lia 
început de-a dreptul pentru dinşii. 

Cartea fiind păstrată întrun Singur exemplar, dai aici 
citeva fragmente, dintre care unele privesc orice fel de nea- 
junsuri ale textului religios, iar altele sînt cu acel caracter 
local, de care am pomenit mai sus: 

«Dereptii aceia nu vă mirareți, frații miei, și acmu deaca 
“patriarhulă şi vlădicii, egumenii, călugării, popii nu spunii 
«Cuvăntuli lui Dumnezeu derepti măriia ceștii lumi, ce mai 
«tare ţină tocmealele oamenilor deciti a lui Hristos ; ce noi 
«propoveduim că în toată vreamea ei au fostă aleaneși și vrăj- 
«maşi dereptăţiei () ca și în zilele prorocilor și căndă îmbla 
«Isus Hristos pre ceastă lume... 
<Acmu încă vedeţi că popii dereptă venitul lor ce lucru 

«facii pre noi..! Pănă acmu socotiți ce-aţi învățatu: mai ne- 
«mică, că nu ştiţi nemica ; derep ce, că n'ați înțelesti, — că 
«popii aii boscoroditii în besearecă!, 

<Nu ziceți ce zică unii: ai nu știți ce-ami pomenitii ? aceaia 
«nu vămii lăsa pănă la moarte: în ce ai visti noao plăjrinții 
«noştrii şi moșii şi strămoșii, noi nu vămii lăsa. Ce aimintrea 
«grăiaşte Scriptura... 

<Aceia nu credii carei se roagă sfinților morți: lu Sf[ă)nti- 
«Pătru şi lu Sf[ă)ntă-Pavelu sau Sf [ă]ntului Nicolae sau Sfli)ntei 
« Mariei, că numai unul Isus Hristos iaste îmblătoriulă dereptii 

1 Cf, în Moltvenie: «nu boscorodiţi, că va bate voi Domnulii» ; Hodoș, în Prinos Sturdza, p. 251. 
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«noi și rugătoriulii: nimea altă, nici în ceri, nici pre pămintii. 

«Că sflijnți morţi nu audă rugăciunea noastră. 

«Atasta nu crediă carei zicii cum că poate omuli afla ispă- 

«senie sufletului şi ertăciune păcatelor preîn faptele lori sai 

«cu călugăriia saii cu postulii saii cu alte lucrure, care ce-ai 

«tocmitii saă aii scorniti oamenii, și aceștea toți nu mărturi- 

«sescii dereptii pre Hristos.» 

Apoi verva scriitorului, care caută să înlocuiască prin legea 

unui singur Dumnezei legea sfinţilor celor mulți, se îndreaptă 

pe rînd în potriva celor «carei zici că Sf[ăjnta Mariia iaste 

cale spre mîntuire», «carei mai credi pravilelorii şi ce-ait 

scrisă ot[elţii» —adecă Părinții Bisericii — «după apostoli». 

EI ţine de răi pe clericii prea mult amestecați în afacerile 

lumii, prea mult legați de casa, masa, plata și răsplata prin- 

cipilor şi cari pentru aceia nu pot fi apărătorii dreptăţii şi 

ai săracilor, ai <mişeilor» : 

« Caută pre patriarși şi pre vlădici şi pre Mitropoliţi și pre epis- 

copi și pre călugiri şi pre popi cum ei săntii şi Domni şi sfeatnici 

Domnilor, căci că taci şi nu mărturisescii drepti pre Hristos, 

ce găsescii după voia oamenilor, să fie în cinste înnaintea lor.» 

Şi, peste multe pagini, aceiaşi înfruntare: 

«Săatu mulți episcopi, călugări, egumeni, popi, carei vădi 

«destule strimbitiți în viața lor în ce-ati pomeniti: sănti unii 

«carei grăescii ce vădi că placii Domnilor, boiarilor, că se temii 

«de Voivodi, căi va ruşina şi-i va scoate deîn cinste, căce că 

«ședu la masă, — că se voră măniia şi vori lua de la ei epis- 

«copiia au vlădiciia.» 

Astfel de înprejurări nu se vor fi întîmpinat așa de adesea 

la înnalţii clerici catolici, cari erati mai la adăpost de toanele 

stăpinitorilor, mată și mici. 

Scriitorul socoate că datoria clerului e să răspîndească în 

graiii înţeles cuprinsul cărţilor sfinte şi să aibă cunoștințile 

ce trebuie pentru a-l lămuri: 

«Ce folosu e loru, deaca popa grăiaște în limbă. străină Ru- 

amînilor, sărbeaşte, de nu înţelegi, sai pre altă limbă ce nu vor 

«aînțeleage ascultătorii?! ... Popa să fie știitoriă cărților : așa va 

«putea învăţa pre mișelamea . . . 
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«Greşescii și aceia carei strică mănistirile: întru o vremia 
«ai fostii bune, nu ca acmu; că în îale au fostă de dăscălie 
«și învățături; de în mănăstiri aii eșită cărtulari mari, epis- 
«copi și popi, în oraşe şi în sate; ce acmu nuede dăscălie 
«în îale, și sănti oameni leaneşi, cărora e uritii a săpa şi 
«a-şi hrăni fâmeaia și casa sa, şi săntu buni numai de cea- 
«terea mili în ţară de la mişelame!... Nu strica derepti aceaia, 
«creştine, beseareca, cumii și acestu sutașii? n'a stricati; ce 
«zideşte şi ţine up popă buni într'insă, să fie învățitoriulă 
«creştinilor . . .> 

Să se îndrepte deci preoții cari se pot îndrepta: ceilalți, 
oricît de mulți vor fi și de învierşunaţi, nu pot învinge. 

<Cum şi acmu, unde vădă unii aleaneşii dereptăţiei că lumea 
<şi mișelamea proastă cu mare jelanie polteaşte și iubeaşte a 
«înțeleage și a învăţa Cuvintul lu Dumnezeă, vor să moară 
«de ciudă; ce Domnul va domni iar, şi dereptatea lui va veni 
«la lumină ; ceaia ce ne dă noua, Doamne, amină.» 

Pentru credincios ca şi pentru preot, temeiul tuturor lucru- 
rilor se cade a fi Scriptura: 

«Lăsat-ai noao Sflijnta Scriptură: tetroev[an]gh!ejlie» — 
cea tipărită de Coresi — «Praxiul» — apărut prin îngrijirea 
aceluiași, cu vre-un an în urmă, — «Psaltirea lu Davidă Pro- 
rocii> —a cărei apariţie stătea în perspectivă — ; «din acealea 
«să întrebămii, că noao nu vine leagea nece din Ier[u sa )limiă, 
«nici de la Roma, nici deîn Ţara Grecească, nece Nemțească, 
«nece Rumiînească; nu e de la Leșască, nici de la Moschi- 
«cească, ce e lăsată și tocmită de la Isus Hristos.» 

Credința singură folosește, și toate vechile eresuri n'a nici- 
un preț. Pe rind predicatorul le înşiră: 

«Dară, creştine, iaste minciuni carei aă învățatu să pă- 
zească omul mortulu săii după noae zile şi la doaozeci de 
zile şi la patruzeci și la anulă! Minciună e și aceaia carei zicii 
că potii folosi după moarte sufletelor. — că nu se schimbă lo- 
culă după ceastă viață, ce iaste scornită pentru lăcomiia căr- 
tularilor. > 

1 Alusie la Ordinele Cerșetoare din Apus? 
? Din Evanghelie. 
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Să se lese descintecele, farmecele și oblojelile, mormăielile 

babelor: 

«Noi nebunii, deaca ne bolnivimă, meargemii la nescare 

« mueri carele pre noi descăntă : deaca una nu poate folosi, noi is- 

«pitimi şi la zeace sau la doaozeci, că nu găndimi, cu iale 

«nemica nu putemi folosi, cu fărmicătura sati cu altă dricie,— 

«numai să ne noao ajute!, că toată descîntare nu e altă buni: 

«tate nemecă, ce numai dricie. Săntii nești erbi bune și lea- 

«[cur]e: acealea-sit bune şi lăsate de... Dumnezei; ce nu 

«poti noao folosi fără ajutoriulă Domnului.» 

Duminecile trebuie să fie altceva decit zile de beţie și de 

ceartă: 

«Nu numai cu şederea și cu lăsarea lucrului, să ne îm- 

brăcămiă în ceale veșminte mai bane, să şedemi supti pă- 

reți sau suptii umbre; să ne părimi sai să ne sfădimu, sati 

să clevetimii, saii în zi de serbătoaresă meargemiă la crăcime 

şi să ne îmbătămii ca nişte porci.» 

Merită să se mai ţie în samă și amintirea, ce se află în 

două locuri, a cuceririi de către Turcii păgîni a Răsăritului 

înpovărat de păcate: 

«Acmu încă, harii Domnului că se iveaşte cuvîntul lui 

Dumnezeu, luceşte ; ce oamenii mai iubesci untuneareculi, 

rădi şi-şi bati jocii de elă: mai tare cei mai mari, vlădicii 

şi judecătorii; derepti aceaia mă tem că vămi şi noi peri, 

rău călcaţi de limba piîgînă, să nu vămi priimi și să nu vămii 

asculta.» 

Tălmăcitorul scrie pe înțelesul oricui, și cartea lui era po- 

trivită pentru a se răspîndi lesne. La ieșirea ci. ea va fi fost 

întrebuințată de acel predicator saii, cum ziceai Rominii de 

atunci, «propoveduitoriii al Evangheliei lui Hristos» ?, care, 

cum ştim, vorbia, la serbători şi Dumineca, romănește Ro- 

miînilor din Șchei încă de la 1565, adecă aproape de la 

publicarea Cazaniei 3. Mai tărziu ceva, un astfel de predicator 

1 Ungurism sintactic, 

2 Bianu și Hodoș, p. 95. 

5 Doc, Bistriţei, |, p. XLIX. 
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lumina asupra credinţii pe Rominii din Lugoş !. Cazania ar 
fi fost îmbrățișată și în alte părţi, dacă Reforma între Ro- 
mini Sar fi răzimat și mai departe pe braţul puternic al 
Cirmuirii. E adevărat că după moartea lui Vlădica Gheorghe 
«pastorii valachi» căpătară un noă călăuz, pe Pavel Tor- 
daşi, care se va fi oprit mai mult tot în colțul nord-ostic 
al țerii: el vine însă şi pănă la Brașov în 1570, după vre-un 
an de la numirea sa. Pavel era tot la Braşov în Septembre, 
cind Sașii trimeteai Craiului o «cărţulie», un «Biichlein» al 
lui 2. <Cărţulia» ar putea fi însăși Psalirea, care ieși în acest 
an, la Braşov. 

Coresi începuse cu cărţile sfinte, cu Cuvintul lui Dumne- 
zeu, şi gîndul săi trebuia să fie întăi acela de a le da în 
întregime. Se vorbeşte de o Psaltire romănească, pe care 
dinsul ar fi publicat-o încă din anul 1568 *: nu există nici-un 
exemplar din această carte, şi e foarte puţin de crezut că, 
dacă Psaltirea romănească ar fi ieșit în acest an, ar fi fost 
de nevoie să se dea o nouă ediţie peste scurtul termin de 
doi ani. Căci avem astăzi un exemplar din Psaltirea lui Co- 
resi, dată la lumină în 1570, pentru același cuvint pentru 
care se tipăriseră și alte părţi din Scriptură: pentru că «mai 
toate limbile aă Cuvintulu lui Dumnezei în limba lor, numai 
noi Rominii n'avămii>. Diaconul lucră totla Brașov şi această 
carte, începînd cu Februar şi încheind la sfirșitul lui Maiu. 
El nu întrebuință litera, mai mică şi mai urită, care se în- 
timpină întăiași dată în tipăritura slavonă din 1568, ci tot 
vechea slovă înnaltă și cu liniile relativ Ssupțiri, care caută să se 
apropie de caracterele aşa de frumoase ale publicaţiilor-model 
lăsate de Macarie. Pentru ca volumul să fie însă mai plin, se 
dădură mai puţine rînduri pe pagini, numai optsprezece. 

* Bianu și Hodoș, 7. c, 

3 Socotelile Braşovului, în Hurmuzaki, XI, pp. 806-7. 
3 Un glosariă pentru dinsa, făcut de G, Săulescu, care a fost şi un vestit 

falsificator de texte, s'a tipărit în Buciumul romîn al lui Teodor Codrescu ; 
1875, p. 289 și urm, Lăsînd la o parte latinismele născocite de Săulescu, cel- 
lalt maateria] lexic se află tot în Psaltirea de la 1570. Cf. IL. A, Candrea; în 
Revista Romînă, nl de 15 Lunie şi 1-15 lulie 1gor. 

71304. Vol. VII. 
VI 

  
  
         



LANNIIL VEACUL AL XVI-LEA 

Ca şi în Tilc, Coresi vorbeşte în numele săi, recomandind 

cartea cea nouă, pe cind în toate tipăriturile din 1561—3, 

deci şi în Apostol, trebuie să fi fost în rîndul întăiă numele 

«jupînului Haneş». 

Cit despre text, el e tocmai vechiul text husit, cu mo- 

dernisări neînsemnate. 

Ar mai fi rămas pentru desăvirşirea marei opere de ro- 

minisare a cărților de biserică şi de învăţătura bisericească, 

să se dea o nouă ediție din Catechism. Știm că acela din 

1544 n'a prins, și am văzut că în Molitvenic, unde ar fi 

putut s'o facă, diaconul-tipograf n'a întrebuințat de loc această 

veche tipăritură. Pe cînd ciudatil Domn Despot stăpînia în 

Moldova, unde adusese un episcop socinian — deci tot, oare- 

cum, reformat — din Polonia şi făcuse o şcoală de latinește, 

cunoscutul calvin editor de cărţi slavone de propagandă, 

baronul Unguad, care-și avea teascul la Urach, trimese pe 

un Neamţ din Fiinfkirchen sau Pecs, ca să ofere Măriei Sale 

Voevodul luteran slovele de nevoie ca să se dea un cate 

chism. Dar Despot, care juca adesea numai roluri, răspunse 

la această bunăvoință, expediind fără zăbavă la Constan- 

tinopol, în cele d'intăii zile ale anului 1563, pe bietul om, 

care se aștepta de sigur la orice alta decit la acest tragic 

fel de a fi primiti. Dar fapta lui Despot îşi găsia îndreptă- 

ţirea în apucăturile neobişnuite ale lui Wolfgang, care se în- 

făţişa ca un mare Trimes împărătesc, intra la Curte ca la 

dînsul acasă, își pusese în minte să însoare pe Domn cu o 

principesă din Apus, și, mai ales, se găsi că are la el o 

cifră de înţelegere ascunsă cu Cancelariul din Ardeal, care 

era pe atunci o ţară dușmană lui Despot. Astfel, Trimesul 

lui Ungnad luă drumul de robie al Constantinopolei, iar stăpîni- 

torul moldovean, care asigura că, dacă ar voi să tipărească, 

poate găsi lesne «negustori şi librari» pentru aceasta, nu dădu 

supușilor săi Catechismul cel noii al legii îndreptate. 

1 Hurmuzaki, IIî, pp. 445-7, 451-2, 453"4 459-60; Hurmuzaki XI, p. 876; 

Picot, Coup dail sur Phistoire de la iypographie dans les pays roumains au 

XVl-e sidele, Paris, 1995, p. 24. nota 3. 

 



TIPĂRITURILE ROMÂNEŞTI ŞI SLAVONE DIN ARDEAL  LĂXXXIII 

Moartea iui Ioan-Sigismund aruncâ Biserică romănească din 
Ardeal în dihonie și umilinţă. Ștefan Bâthory n'avea grija 
îndreptării legii pănă şi printre Rominii oropsiți. El nu stătea 
la îndoială să facă episcop pe ori cine-i era înfățişat de vre- 
un om cu trecere. Popa Eftimie, care fusese egumen în Mol- 
dova, la Neamţ, unde scrisese laudele Domnilor, înnainte de 
a-i trăda şi de a se da de partea Domnișorilor, pribeagul 
Eftimie merse la Ipek, marea Biserică patriarchală sîrbească, 
sprijinită pe atunci de Marele-Vizir Mehmed Socolovici sai 

Socoli!, se hirotonisi acolo Vlădică ardelean și la întoarcere 

fu recunoscut de <Craiii», de şi Pavel Tordaşi se mai afla în 

viață. Îndată după aceasta, Eftimie ducindu-se din Scaun — el 

s'a întors, cum se va vedea, în Moldova —, Bâthory numeşte 

pe un Cristofor, pe care-l cred deosebit de acela ce fusese cu 

vre-o douăzeci de ani în urmă episcop-egumen la Givagiu?. 

Lui Eftimie i se mai vorbise, după obiceiul cel noi, de da- 

toria ce are de a lucra la întemeiarea Reformei între Romini; 

Cristofor fu slubod să cîrmuiască așa cum înțelegea el. 

O rudă, probabil un frate al ultimului superintendent, anu me 

Mihail Tordași, fu cerut ca episcop, în 1577, de la dietă de 

popii romini trecuţi la calvinism. Cu un an mai înnainte, 

Ștefan Băthory trecuse ca rege în Polonia, şi cererea pasto- 
rilor de neamul nostru capătă învoirea trebuitoare: nici Mihail 

ma stat prin părţile răsăritene şi muntoase ale Bistriţei, ci în 

apropierea residenţii princiare. Din partea lor, Rominii cari 

rămăseseră credincioşi legii vechi îşi căpătară ca Vlădică pe un 

Ghenadie, care va fi stat în vre-o mănăstire — poate în cea 

mai bună ce era peatunci în Ardeal, în Prislopul Silvașuluit. 
Pănă la 1581, teascul lui Coresi nu mai lucrează deci pentru 

cărți romăneşti. Cele mai folositoare părţi ale Scripturii ieşi- 

seră în lume, într'o slovă de tipar cam grosolană și şonțită, 
cu multe greșeli de tipar, ce e drept. Dar ele aii adus totuşi 

1 V, articolul d-lui Jirecek, în Arch. f. slav. Phil, IX. 

2 Sate şi preoți, pp. 25-7. 

3 /bid., pp. 327-9. 

* Bunea, Vechile episcopii, p. 59, și mai departe; N, Dobrescu, în Lucea- 

fărul, UL, pp. 197-9. 

  

                 



LĂXXIV TEACUL AL XVI-LEA 

un mare folos: gîndul că pot fi cărți romăneşti se răspindise 

acum pretutindeni, — odată cu volumele diaconului din Brașov. 

Cetitorii lor se deprinseră a deosebi cuvintele unele de al- 

tele şi căpătară norme ortografice. Înlocuirea lui z întreg 

prin w la sfirşitul cuvintelor — afară de casul cînd e prece- 
dat de două consoane sai în cuvintele monosilabice! —, 

scrierea lui d la sfirşitul cuvintelor cu x, întrebuințarea lui A 

pentru al doilea & din acelaşi cuviat, pentru un & urmat de 

un 2, pentru un ă în silaba din urmă, une ori, ajunseră tradiţie 

pentru orice scrisoare, din orice parte a Rominimii. Marele 

merit al acestor cărţi e poate acesta că, trecînd hotarele, ati 

adunat sufleteşte, prin viaţa culturală, pe toţii Romînii laolaltă. 

Prin ele mai mult decit prin vechile manuscrise care circulaă 

grei şi se copiati puţin, nedesăvirşit, s'a întemeiat o viaţă 

literară comună a tuturor Rominilor. Prin ele, aceste cărţulii 

urite, păstrate astăzi în puţine exemplare ferfeniţoase, prin 

găurile cărora se primblă cariul, s'a întemeiat cevanepreţuit pen- 

tru orice popor, căci cuprinde în sine ceia ce va da formă gîn- 

dului şi simțirii generaţiilor care se vor urma: /7mba literară. 

Dar Coresi nu facuse alta decit să tipărească cu schimbări 

de tot mici textele husite care-și pierduseră — sai poate 

unele-și pierdură atunci, latipar, — rotacismele: pe z întreg 

de la sfirşit, pe dz şi cîteva archaisme mai puţin însem- 

nate. Din ele rămăsese însă, ca sunete, claritatea finalelor: 

e, ă, care se -schimbară saii se întunecară aiurea, puritatea 

labialelor şi a consoanelor / şi v înnainte de ș, mulțimea cu- 

vintelor latine pline de frumuseţă și de expresie, mlădierea 

ţerănească a frasei, care, dincoace, unde era atita știință de 

slavonește, putea înțepeni in false forme străine. Orice nouă 

mişcare literară a trebuit să pornească de acum înnainte de 

la resultatele mișcării literare husite din veacul al XV'*. Ar- 

dealul de Nord saii Maramureşul ni dădură astfel odată cu 

cele d'intăii cărți limba lor. Toscana noastră ai fost acele 

sate de plugari și păstori din muntele de miază-noapte al 

largei Ţeri a Rominilor. 

i V, Densușianu, U fai, î. c. 
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7. CĂRȚI SLAVONE ȘI SLAVO-ROMÎNE TIPĂRITE ÎN ARDEAL. 

Deocamdată Coresi se făcu tipograful lui  Alexandru- 
Vodă al Țerii-Romăneşti, care avea nevoie de cărți slavone, 
şi numai de astfel de cărți, pentru preoţii săi, 

Diaconul stătea pe atunci pe lîngă noul Vlădică ardelean 
Eftimie, era, adecă, după spusa socotelilor Braşovului: «des 
Wladica diaconus». Eftimie a fost numit la 3 August 1572i: 
el s'a dus, cum am arătat, pentru întărire în Serbia ; numirea lui 
era făcută pentru scopuri calvine, măcar în formă 2, Legăturile 
lui cu ierarchia romănească de dincoace de munți eraii totuși așa 
de strinse și el era privit ca un aşa de Sigur ortodox, încit, 
atunci cind Ioan-Vodă cel Cumplit se hotări să scoată din 
Scaun pe episcopul Gheorghe de Roman, «dinduii vină de 
sodomie, auzind că are avuţie» 3, el chemă pe Vlădica ar- 
delean + ca să-l caterisească î. Eftimie caterisi deci, dar nu 
pentru un altul, ci pentru sine, căci el rămase episcop de 
Roman în locul lui Gheorghe 5. Dar nu se bucuri mult de 
o cinste căpătată prin osînda ' şi trimeterea la rug a altuia, 
căci peste citeva luni înfringerea şi moartea lui Ioan-Vodăi 
încheia păstoria ; Petru-Vodă Șchiopul, noul Domn moldovean, 
puse la Roman pe Eustatie?. Cred că Eftimie s'a întors în 
Ardeal, păstorind pănă la moarte în Ținuturile de Nord-Est 8. 

S'ar părea că Efiimie avea de gînd să tipărească ceva pentru 
Biserica lui ardeleană: în toamna anului 1573 el vine la Braşov ?, 

1 Doc. Bistriţei, 1, pP. XLIII. 
V. mai sus, p. LXXXIII. 

Ureche, pp. 224-5. 

Februar 1574. 

5 Pe Mitropolitul Moldovei, Teofan, nu-l putea întrebuința, căci e] fugise — 
Ureche, 7, c.; Dec, Bistriței, LL, p. 1 5, n Xvir; Isaia de Rădăuţi era plecat 
în solie; la prelați munteni el nu voia să se adreseze, fiind dușman cu Ale- 
xandru-Vodă al “Țerii-Romănești, 

5 Cf. cu întăiul Excurs din Îsi. dit. rom. în secolul al X Villea, Melchi- 
sedek, Crop. Romanului, L, pp. 209-10. Eftimie de Rădăuţi e alul: el fu 
înlocuit înnainte de aceasta, cu un Dimitrie ; v. Hurmuzaki, XI, p. 589 şi nota ş. 

? Melchisedek, 7, £, 

8 Sate și preoti, p. 39; ci, Bunea, în Unirea din Blaj, XIV, no 23. 
? Hurmuzaki, XI, p. ro. 

? 

3 
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şi în Decembre soseşte acolo și Coresi cu cei patru ucenici 

ai săi pentru a se apuca de lucru, dar nu stă mai mult de- 

cît cinci zile, find ţinut de Sași cu peşte sărat, mazăre şi 

ciuperci, ca în postul Crăciunului !. Poate că o înţelegere se 

încheiase în privinţa tipăriturii ce era de făcut, cu Domnul 

muntean, căci, cu cîteva luni înnainte, acesta trimesese pe 

un «popă» «pentru tipar» ?. 

Acest plan trebui să fie însă întrerupt, şi abia în Maii 

1574 începea Coresi, fâră a mai întreba pe noul Vlădică 

Cristofor, întărit la 6 Iunie următor, lucrul pentru un Octoich 

slavon, menit să înlocuiască pe cel de la 15103. Cartea 

trebuie să fie numai o reproducere a vechii tipărituri, de la 

care se va fi luat şi marele frontispiciu cu stema țerii, care 

se află şi în Evanghelia de la 1512. Dar litera e nouă: tot 

așa de urită ca şi cea din Sbornicul de la 1568, ea e sim- 

ţitor mai mare. Și aici ca şi la acel Sbornic epilogul e scris 

în numele Domnului muntean, care plătise, şi în al fiului la 

care acesta ţinea așa de mult, tînărul Voevod Mihnea. Vo- 

lumul al II-lea al cărții ţinu prins teascul lui Coresi în anul 

următor, 1575. 

O psaltire slavonă văzu lumina la 1577: Coresi o tipări, — 

fireşte tot la Brașov, de unde, să tot fi vrut el, şi nu l-ar Î 

lăsat Saşii să se ducă, — în numele lui Alexandru şi al lui 

Mihnea, adăugind şi pomenirea noului Mitropolit din Țara- 

Rromănească, Serafim, căci cel vechii, Eftimie, murise sai pă- 

răsise Scaunul la 1575-7 £. Iarăşi el întrebuință o literă nouă 

care alternează cu litera sbornicului *. 

Coresi se gîndi însă a ciştiga mai mult, pe o altă cale, 

din asemenea publicații. Că lucrările lui romăneştă nu se des- 

fac, pentru că sînt privite în cele mai multe locuri ca eretice, 

1 Zid. 

Jdid. 

V. mai sus, p. L. 

EI e pomenit încă în Octoich, partea Il. 

Această literă a servit şi la tipărirea altei Psaltiri slavone, a cărei dată 

şi al cărei loc de tipărire nu se pot hotări, V, Bianu şi Hodoș, p. 529, n* 

181. No 26 din Bifliografie e, de sigur, tipărit aiurea, 

2 

3 

4 
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aceasta putuse s'o vadă în destul: doar de aceia lăsase «ju- 
pinul Haneș», care era un cucernie luteran, dar şi un bun 
negustor, grija sufletelor romănești. Cind însă s'ar fi dat 
textul slavon şi numai în față cu acesta, deci pe lingă acesta, 
traducerea romănească, dușmanii nu mai puteau zice nimic. 
Obiceiul gloselor se răspîndise foarte mult, și ele se însemnaiă 
și în mănăstiri, ca o îndeletnicire plăcută de om cărturar, pe 
margenea manuscriptelor slavone ; aşa avem de pe acest timp 
o Pravilă de ale lui Vlastaris cu astfel de note lămuritoarei ; 
cuvinte ca cadurătură> «dezmirdăciurea», ar arăta o obirșie 
nordică, poate ardeleană-maramureşeană. Deci diaconul între- 
buinţă în parte zațul de la publicația sa slavonă şi dădu o 
voluminoasă Psaltire «slavo-romină», cu înfăţişarea destul de 
urîtă : el se feri, neapărat, de a amesteca numele Domnuluj 
în această tipăritură de îndrăzneală și risc; epilogul vorbește 
numai în numele tipăritorului, care, om naiv cum era, socoate 
că trebuie să preceadă numele săi smerit, «diaconii Coresi» 
de titulatura lui Alexandru-Vodă, de împărătescul zucigit : 
«cu mila lu Dumnezeu». Altfel, el spune aceleași cuvinte ca 
şi în Psaltirea sa numai romănească, dar nu caută a vorbi 

de această carte pe care o va fi privit ca pierdută saii prin 
amintirea căreia nu voiă să-şi supere sprijinitorul de acum ; 

mai mult: el se face, data aceasta, că a tradus însuşi cartea 
din slavoneşte, căci lămureşte «fraţilor săi preuţi» că «li-a 
scris aceaste Psăltiri cu otveatuă, de-a scos de în Psaltirea 
sirbească pre limbă rumînească, să fie de înţelegătură şi gră- 
măticilor» ; dacă vor ceti, precum îi pofteşte, ei vor vedea 
«că e cu adevăru», deci că traducerea se potriveşte cu ori- 

ginalul slavon şi nu e, cum se va fi spus de mulţi, cînd ea 
apăruse singură, o născocitură eretică, o nadă calvină. 

După un Triod slavon din 1578 — început și sfirșit după 
moartea lui Alexandru, de şi numele acestui Domn 2 se vede 
lîngă al fiului și urmașului săi Mihnea — după această 

1 1. Bogdan, în Cozvordir? Blevare, XXIV, p. 727 şi urm. 
” 25 lulie 1577. 

3 Cf. Bianu și tlodoș, pp. 658-9; Hurmuzaki, NI, p. XXzII. 
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carte de cîntări, Coresi dă la lumină un noă Evangheliar, care 

reproduce pe acel din 1562, cu deosebirea limbii, care ar avea 

o nuanţă bulgărească !. Numele Domnului muntean lipseşte: 

în urma lui Alexandru-Vodă soţia sa Ecaterina, epitroapa lui 

Mihnea copilul, nu mai urmă tradițiile cărturărești ale trecentului. 

Coresi îşi căpătase acum un ajutor, care era vredaic să fie 

numit și în epilogul tipăriturilor: numele lui de Mănăilă 

(Emanuil) se află în Evangheliarul de la 1578-9. Sai poate 

el era unul dintre cei cinci ucenici, rămas credincios maiestru- 

lui, pe cînd un altul, diacui Lorinţ, se strămutase la Bălgrad 

chiar, în reşedinţa lui Cristofor Bâthory: el dădu unui meşter 

să-i facă unele frontispicii nouă, originale şi delicate, în care 

puse vulturul muntean și coroana brașoveană ca o recoman- 

daţie, şi cu slova cea veche, marea lui Coresi, pe care o 

stringea însă în teasc mult mai răă decit dinsul ?, el publică 

în anul 7086, deci 1577-8, apoi în 1579, un Octoich mic? 

şi o Evanghelie slavonă. Lorinţ, un Ungur care fusese prin 

ţerile noastre ca scriitor latinesc şi unguresc î, și căpătase 

cu acest prilej nu numai cunoştinţă de limba ţerii, ci și de 

buchile în care ea se scria, âvuse grija să ceară de la prin- 

cipele Ardealului un privilegin exclusiv pe timp de treizeci 

de ani, şi el nu uită să-l pomenească la sfîrşitul Evangheliei. 

Lucrarea de același fel a lui Coresi păstra înfăţişarea veche 

pentru a nu bate la ochi și punea la urmă,nu luna și ziua, 

ci numai anul, care putea fi şi 1578 şi 1579—7087 de ia 

Facerea Lumii —, ca să împiedece orice urmăriri. 

S'ar crede că, în același timp, el urmă planul si de a 

cîștiga prin cărți în două limbi, — şi ortodoxe şi deschise 

pentru înțelegerea oricui. De sigur că pe aceiași vreme cu 

noul Evangheliar slavon a ieşit de supt teascuri ardelene, 

pe o grosolană hirtie cenușie, fără nici-o invocaţie de stă- 

1 V. mat sus, p. Lăxiv; cf. Bianu și Hodoș, p. 73 şi urm. 

2 EL întroduse însă şi vre-o cîteva litere nouă, compuse, saii pentru a se 

arunca de-asupra rîndurilor. “ 

3 No 27 din Bif/zografie va fi fost tipărit aiurea. 

+ Și Petru Cercel ceru în 1554 ua diac pentru aceste două limb?; Zori 

nelni Târ, 1892, p. 094. 
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pinitor, un Evangheliar slavo-romîn, din care s'a păstrat nu- 
mai un trunchiiă, fără început şi sfirşit. 

Dar și această publicație era o carte de concurență a 
lui Lorinţ, diacul fugar, Aceasta o dovedeşte limba. Pe cînd 
Coresi ar fi reprodus în faţa textului latin vechiul său Evan- 
gheliar romănesc—precum a făcut în casul Psaltirii—, tipări- 
torul Evangheliarului slavo.romîn a luat numai ca basă forma 
coresiană; el a dat-o cuiva s'o îndrepte și s'o schimbe, - 
ceia ce s'a făcut, cu un folos foarte îndoielnice însă !. Cind a 
venit lucrul la tipar, Lorinţ a cules în limba romănească așa 
cum o vorbia: diftongii şi vocalele noastre întunecate au 
avut să sufere foarte mult pe urma lui: va se preface” în o, 
ca în piciorile, porta; în loc de ă se află adese ori e—greind, 
eul — saă a curat, ca în: Înparaţia, Pașăşte, masură, 
casură ; între u şi a se furişează z: Iuvară, dzuva. Lorinţ 
cată să fi stat mai mult în Moldova, căci nu sînt rare forme 
moldoveneşti, ca: șî pentru Șz, 2 pentru mea, cruce pentru 
Crucea, pășăşte pentru pășeşie, pohti pentru Poti 2. 

„Ș. NOUĂLE LUCRĂRI ROMĂNEŞTI TIPĂRITE ÎN ARDEAL, 

De curind Ardealul avea un Vlădică romănesc noii de lege 
pravoslavnică, pe ltagă superintendentul din familia Tordași. 
Ghenadie luă obiceiul, noi şi bogat în urmări, de a se sfinţi 
în Țara-Romănească ; el se întorcea la Brașov ca hirotonisit 
al Mitropolitului Serafim la 23 Decembre 15783. Începutul 
anului următor îl facu în cetatea de lingă graniţă. 

Aici el cunoscu pe Coresi, şi-l luă cu dinsul, căci Ghenadie 
avea de gind iarăşi să răspîndească tipărituri printre credin- 
cioșii săi. Nu știm însă hotărit pentru ce, diaconul trebui să se 
strămute din Brașov, unde petrecuse douăzeci de ani încheiați 
din viața sa, şi să meargă în orășelul Sas-Sebeș, aşezat în un- 

1 Găsim cuvinte ca ujură = usura, pronunțat ungurește, Voinic == soldat, 
are înţelesul de «hoţ. Se face confusie de genuri, Pentru deci/ se găsește meci, 

2 V, Bogdan, în Convorbiri literare, XXV, p. 33 și urm. Cf. Bianu Și 
Hodoș, pp. 8o-r. 

* Hurmuzaki, X4, p. 819. 
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ghiul sud-vestic al Ardealului, în aceiaşi regiune cu Prislopul, 

unde credem că stătea Vlădica : în marele sat romănesc vecin 

Lancrăm se adăpostia odată, cu zece ani în urmă, Pavel Tor- 

daşi !. Turdașul însuși e mai încolo, spre Apus, către Orăştie ?. 

Și principele ardelean, pe atunci Cristofor Băthory, inu re- 

şedinţă pe atunci în Sas-Sebeș?. 

Supt scutul Vlădicăi. care era pe atunci bine privit de 

«Craii», Coresi putu să-și înceapă din noii lucrările de tipar. 

Odinioară el publicase un Sbornic cu slujba serbătorilor ; 

acum el îl întregi, dînd alte slujbe. Cartea nu e alt ceva de- 

cit simpla reproducere a unei vechi tipărituri venețiene, date 

de vestitul Bojidar, ceia ce nu împiedecă pe Ghenadie, care 

se întitulează mÎndru — ca nici-unul înnainte de dinsul —: 

«Mitropolit al Ardealului» și pomenește pe lîngă sine numai 

pe patriarchii Răsăritului grecesc, să vorbească de osteneala 

ce ar fi cheltuit cu această lucrare, fără a mai socoti ne- 

cruţarea caverii dată mie de Dumnezeii»; la care laudă Co- 

resi adauge una, potrivită cu dinsa, pentru sine însuşi. Litera 

samănă cu aceia din partea apărută mai de mult a culegerii, 

decit e mai grosolană și mai strimb grămădită ; abia sînt 

cîteva săpături în lemn, de aceiaşi frumuseță. În epilog se află 

un frontispiciu, ca acelea care înfățişaii odinioară stema Dom- 

nilor, dar ele potrivit cu împrejurările nouă: se văd dinţii de lup 

ai Bâthoreștilor supt bereta de duce, şi /s. Hr. ale numele lui 

Hristos nu se află de-o parte și de alta a crucii, ci despărțite 

printr'un semna oarecare, în care se pot descoperi doi B latini“. 

Dar lui Coresi îi era sortit să mîntuie acolo uride începuse, 

în cetatea Saşilor brașoveni, în adăpostul pribegilor dintre 

cari şi el făcea parte, în vecinătatea Rominilor săi din Șchei. 

Acolo apare la 1581 — terminată în şese luni — «Evanghelia 

cu învățitură de în tuspatru Evanghiejlişti aleasă şi deîn 

t Doc. Bistriței, L, p. LESII. Pentru sai, v. Silvestru Moldovan, Țara 

n6stră, Sibiiii, 1894, p. 392. 

2 Moldovan, o. €. p. 395. 

3 V, Hurmuzaki, XI, socotelile Braşovului. 

+ V. Bianu şi Hodoș, pp. 8I-5. 

  

 



NOJĂLE LUCRĂRI ROMĂNEŞTI TIPĂRITE ÎN ARDEAL XCI 

multe dumnezeești scripturi, și dată Besearicei lui Dumnezei, 

în toate Dumineci a se ceti>, etc. Litera eaceiaşi ca și în 

Sbornic, dar frontispiciile, foarte frumoase şi cu totul apu- 

sene, şi proporţiile fac din această ultimă carte şi cea mai 

impunătoare din lucrările lui Coresi. 

Acel ce cheltnise, era acuma iarăși un noii jude braşovean, 

Lucas Hirschel. Dar Cazania aceasta, care s'a răspîndit în 

toate părţile romănești î, nu fu datorită numai socotelilor de 

negustor ale «jupănului Lucaci Hrăjili » — sai e Hirjilti» —, ci 

şi altor împrejurări. 

Original Cazaniei a doua nu mai era unguresc şi calvin ca 

al celei pentru folosul popilor ardeleni trecuţi la credinţa nouă; 

el era slavon și ortodox, — poate chiar vestitul Tilc al lui Ca- 

list. Hirschel îl ceruse de la însuși Mitropolitul muntean Serafim, 

şi pentru întăia oară căpetenia Bisericii din Ţara-Romănească 

era întrebat pentru o tipăritură ardeleană pe limba lui. Aceasta 

se datoriă de sigur şi legăturilor dintre Serafim şi Ghenadie, 

căruia i se zice în Prefaţa de aici 2 <archiepiscop», poate cu 

un gind la Eftimie, la Mihai Tordaşi, cari erati episcopi în 

alte părți și ascultau de Ghenadie; și în Novembre 1ș82 

acesta se întorcea de dincoace de munțţis. Deci Mihnea-Vodă 

Munteanul primi cu bucurie planul unei tălmăciri şi tipăriri 

a Cazaniei fără eresuri. Coresi, «ce era meşteră învăţatii în- 

tr'acestii lucru», trece drept tălmăcitor. Dar şi aici el nu 

e adevăratul lucrător literar. 

Știm în adevăr ce preţ ai aceste afirmaţii ale lui Coresi: 

toate tipăriturile sale nu fac decit să schimbe ici și colo cîte 

un cuvint din texte vechi, și încă după înțeles numai, fără să 

alerge la originalul slavon pe care, ca diacon şi editor de atitea 

cărți slavone, nu rămine nici-o îndoială că-l înţelegea. Psaltirea 

slavo romîni din 1577 e anunţată ca o traducere nouă, pe 

cind de fapt ea nu dă în partea romănească decit textul 

vechii Psaltiri de la 1570, şi, în loc să se folosească de noul 

1 Hurmuzaki, XI, p. 656, no xcvi. 

? Prefaţa e pusă după obiceiul apusean, 
3 Hurmuzaki. NI, p. 824. 
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prilej ca să îndrepte, în loc să compare necontenit cu ori- 
ginalul slavon, care stătea acum în față, pagină de pagină, 
el s'a mulțămit a înlocui iarăși cîte un cuvînt și a mai creat 
apoi, fără voie, un element de deosebire, trecînd cu vederea 

un număr foarte mare de greşeli de tipar. 

Deci nu putem crede că însuşi Coresi, îngreuiat acum şi 
de bătrineţă, a avut partea de căpetenie în tălmăcirea Caza- 
niei ortodoxe trimese d= Mitropolitul muntean. Ca ajutători 

ai lui în această lucrare a tălmăcirii se pomenesc «preuții de 

la beseareca Șcheailoră, de lă.pgă cetatea Brașovului, anume 

popa Iane şi popa Mihai». Între aceștia trebuie de căutat 

cărturarul care a fa7o0rs din slavoneşte în romăneşte Cazania, 

dînd contemporanilor o carte folositoare şi lăsind urmașilor 

un însemnat monument de limbă. | 

Popa lane, de bună samă un Grec, era protopop în Şche:: 

popa Voicul îl cadusese»>, de unde putea să fie mai lesne 
adus, din "Ţara-Romănească!. Însemnările vechi asupra bi- 

sericii Sf. Nicolae din Șchei, care ai fost cuprinse într'o 

cronică de parochie în veacul al XVIII-lea, nu vorbesc des- 

pre vre-o învățătură deosebită a lui Iane. Din potrivă, se 

ştie ca Mihai, «Miha», fiul popei Dobre, fusese trimes de 

tatăl său la Sirbi ca să îaveţe carte bisericească; întors din 

țara lor, împodobit astfel cu faima unor cunoștinţi deosebite, 

Miha fu întăiu preot în Rișnov, fiind cerut de «Şcheaii» de 

acolo ; cu cheltuiala lor, el merse în Ţara-Romănească și fu 

hirotonisit acolo la 1576. La moartea lui Voicul, care era și 

«la cetate scriitori», care alcătuia deci pentru Sfat scrisori 

romăneșşti saii slavone, lane-i luă locul în amîndouă slujbele sale, 

iar Miha întră în preoţie la Brașov la 26 Ianuar 15782. El 

stătu pe lingă biserică, unde slujise şi tatăl săi, vre-o trei- 

zeci de ani, ceru şi căpătă danii dela Domnii din Ţara-Ro- 

mănească şi din Moldova, un Petru Cercel, un Aron-Vodă, 

îngriji de «ridicarea tindei bisericii de piatră», de împodo- 

1 «Ivan Popi», pomenit adese ori în Socotelile Braşovului — Hurmuzaki, 

XI, pp. 8or, 807, etc. —, nu e popa Ioan, ci un Ivan al Popei. 

2 Stinghe, Js7. besârecei Șchăilor, pp. 3-4. 
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birea clădirii pe dinăuntru și de acoperirea zidurilor cu sfinți, cu cheltuiala lui Cercel, primi pe Mihai Viteazul la întrarea lui Ardeal şi merse în solie la urmașul lui, Radu Șerban, și 
muri la 25 lulie 1605, «mai nainte de răsăritul soarelui», 
Jăsind doi fii, Constantin şi Vasile, cari aă fost 
Protopopi în Șcheii Brașovului 1. 

Cărturarul era deci popa Mihai, fiul lui Dobre, Lui i se 
datorește prin urmare — afară de mici îndreptări sau sfaturi ale celorlalţi doi — traducerea Cazaniei din 1581. Aceasta o 
dovedeşte şi limba, care e o frumoasă limbă cu un caracter romănesc general, așa cum se putea aştepta de la un Bra- şovean de baştină, care avuse atitea legături cu Țara. 
Romănească şi trăise viața lui întreagă în preajma pribegilor, care în sfirșit se putuse pătrunde prin cărţile romăneşti tipă- 
rite în ultimii ani de vechea limbă energică a traducerilor 
husite. Ardelenismele nu lipsesc — florinăor, ciudese, alcămure 
—, archaismele se întîmpină adesea — cite un e, în partea din urmă, pentru: «iară», părtenirea perfectului simplu față de 
cel compus, care cîştiga tot mai multă întrebuințare —, dar 
întipărirea pe care o lasă cetirea e a unui stil simplu, destul de 
mlădios, liber și nou. Citeva rînduri pot sluji drept dovadă: 

«lată ami acela de patruzeci de zile postă, previre că 
«se deşchide noao fraţilor, iată ami că cătră ușa postului 
«ajunsemiă şi nevoința sufletească înnainte zace;  acmu 
«(amu) spăseniia noastră apropie-se, nu ca căndu ne săturamiă 
“și ne îndulciiamă şi prea-mă.țcami, iară, deaca se apropie 
«lumina spăseniei noastre, iară noi cu bucurie şi cu inimă 
«bună şi veaseli să întrămaă întru întăia deşchidere a țineri ei, 
«că iată amu că scăpămii de cea bură rea și iute şi de cearte 
<și ajunsem la cea adăpostitură bună și fără voroavă, la adă.- 
«posti şi la lină și la fără-scărbă, şi, adevări, la spăsenie, și 
«scăpămu de nuorulii nesaţiului şi de bură și de cufundarea fără 
«de măsură, scăpămii amu de turbureala lumiei şi de valurile 
«cealea silnicile şi de văntulă cela neopritulă și greuli, şi 
«ne dezlegămii de dulceața trupului şi de grija pămîntului şi 

și ei pe rind 

! Jdid., 4-7. 
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«de voroave, şi de îatuneareculii neştiinţei slobozimu-ne şi 

«la limpeziia ce e de folosu sufletului ținearea ajunsem. Derepti 

«aceaia atastă înfrămseţată şi luminată zi cu dragoste şi cu 

«veselie să o priimim, şi păcla şi întunecatulu, vătămătoriulu 

«sufletelor noastre lucrulă păcatului să-lă lepădămi. Carele 

«ami săntii acealea lucrare ? Curviia, necurăţiia, chinulă răv- 

«nirei ceaia reaoa şi asupriciunea, camăta şi şi alalte. Și să ne 

cîmbrăcămi întru arma ceaia luminata, că, de vom vrea noi, 

«noi avem puteare a depărta și a dezbrăca lucrulii cela în- 

«tunecatuli şi păcatele ca v cămaşă și să ne imbrăcămi întru 

cimbrăcămintuli cela luminatulă și ali curăţiei şi de sf|iJnţie, 

«ce sănti armele sufletului, şi ca întru zioa ceaia cinstita să 

«îmblămi, că fără de cinstei şi a ruşinei vina-i iaste păcatuli, 

ciară cinstea şi omeniia elu o chiștigă (sic) lucrulă cela bunulă. 

«Să nu prea-mă.șcăriei şi baţiei să ne bucurămii, să nu aș: 

«ternutuzilor şi spurcăciunilor să lucrămi şi clevetelor şi urî- 

«ciuniei să ne topim, că de în ocărire şide în căntecele be- 

aţiei, de într'acealea întru toate necurăţiile cădem; ce să ne 

cimbrăcămii în Domnuli Isus Hristos, că cine se îmbracă în 

«Hristos, toate bunătăţile are 1». 

Partea lui Coresi stă întraceia că se reproduc Evan- 

gheliile după Evangheliarul lui. Ortografia coresiană rămîne 

neschimbată, precum n'o schimbase în tipăritura lui nici 

diacul Lorinţ. E interesant a sc aminti că Tatăl Nostru 

şi Crezul, care se dau la sfîrșit, nu sînt acele din Molitve- 

nicul lui Coresi, ci sînt luate, făcîndu-se oarecare îndrep- 

tări mici, din Catechismul luteran — ceia ce nu vor fi ştiut 

Domnii şi prelaţii ortodoxi cari primiră această carte in stă- 

pinirile si eparchiile lor. Acelaşi lucru se poate spune despre 

cele zece porunci, date și ele pe pagina ultimă a cărții. 

Originea braşoveană a publicaţiei şi patronagiul lui Hirschel 

se vădiau astfel. 

Aceasta fu ultima tipăritură a lui Coresi. E drept că 

la mănăstirea Hilandar din Sfîntul Munte se păstrează o 

Evanghelie slavonă, lucrată de el şi Mănăilă, în cel d'intăiu 

1 Fo 47-8. Reproducere și în Gaster, Chrestomatia, |, pp. 29—30. 
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an al Domniei lui Petru Cercel, care a înfrumusețat şi mărit 

biserica din Şchei,—la «7091» sati 1583 1. N'aş crede însă că 
în acest an s'a dat în adevăr o ediţie nouă dintr'o carte care 
apăruse abia în 1579, și încă în două forme, dintre care una 
era şi apărată printr'un privilegiu ardelean, pe treizeci de ani. 
De bună samă, Petru-Vodă, care avea legături strinse cu 
Braşovul, va fi pus să se adauge un falş epilog, cuprinzind 
numele săi, la Evanghelia slavonă coresiană din 1579. La 
1583, Coresi nu mai era în viață, căci încă din 1582, cum 
vom vedea, fiul săi lucrează deosebi la Orăștie; Mănăilă nu 
mai apare nici în Cazania de la Braşov, în 1ş812. 

După îndemnul lui Mihnea- Vodă al Ţerii-Romăneşti, care n'a 
pus el însuşi să se tipărească nimic alta, sai după îndemnul, 
destul de puternic, al exemplului părintesc şi al intereselor 

sale, Șerban fiul lui Coresi a lucrat în Braşov şi o carte sla- 
vonă, acel Liturghieriul din 1588 pe care și Cipariu îl văzuse:, 
Numele lui şi al tovarăşului săi Marien diacul— Marien, Șer- 
ban, Mănăilă, Lorenţ, fac patru din cei cinci ucenici pe cariii 
pomenește maiestrul — sînt legate însă şi de altă lucrare: 
Palia din Orăștia. Cu această carte, apărută în lulie 1582, 
se mîntuie era, așa de roditoare și plină de binefaceri cul- 
turale, a tipăriturilor ardelene pentru Romini. 

Paiia, cuprinzînd cele d'intăiu cărţi ale lui Moise: Facerea 
şi Exodul, sai, cum spun traducătorii, cu cuvintele slavone: 
Bitia și Ishodul, apăru, într'un tipar nu tocmai strălucit, care 
samănă cu al Psaltirii slavo-romăne din 1577: literele sînt 

1 Petru Cercel începu Domnia sa în Septembre ; Contribufiunt la istoria 
Muntenier, în An. Ac. Rom., XVIU, p. 40. 

2 V. Bianu și Hodoș, p. 99, no 31. Nu-mi pot explica decît pria vre-o 
ediţie specială sai de grotă paginile, deosebite de ale altora, ale unei Evan- 
ghelii slavone braşovene din veacul al XVI-lea, semnalate în Bianu-Hodoș, p. 
529, no 34. Dar mai probabil e că avema face cu o publicaţie străină care 
imită pe cele romănești și întrebuințează hîrtia ieftenă a fabricii de la Braşov. 
Trebuie să se ţie în samă și caracterul foarte urit al slovei. — Pentru Coresi. 
v. pe lingă bibliografia citată aic! și în Saze şi reofă N. Sulică, Uz capitol 
din activitatea diaconuluY Coresi, Braşov, 1902, 

3 Analecte, p. Xvuul. Cf. Bianu și Hodoș, pp. 99-100. Popa Miha lucră de fapt la această carte, 
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coresiene şi frontispiciul cu armele bâthorești e acela pe 

care-l întrebuinţase Coresi în cel din urmă dintre volumele 

Sbornicului săi slavon. 

Locul de apariție e Orăștia, mic oraş din partea sud-ves- 

tică a Ardealului, unde în veacul al XVl-lea Rominii juca- 

seră un rol mai mare decit aiurea, — vestitul Nicolaus Olahus, 

umanistul și episcopul de Erlau, fiind un Romîn din Orăştia, 

unde-şi vor fi adus aminte de aceasta !, Cheltuiala o purtă, 

un magnat ardelean, care se luă după urmele lui Forr6, fâră 

să aducă prin dărnicia sa foloase aşa de mari credinţii sale 

calvine, căci Biblia era aceiaşi pentru toate formele de cre- 

dință creștină. Pe acest Mecenate, Francisc Geszty, tipări- 

torii îl numesc «domni de steagii (chevalier banneret) şi 

vestit veteadzii, alesu hotnogiii Ardelului şi Țăriei Ungureşti, 

lăcuitoriii în Deva». El e foarte bine cunoscut, şi a îndeplinit 

în viaţa sa misiuni importante. Cînd Sigismund Bâthory, 

fiul şi urmașul, în 1581, al lui Cristofor, începu războiul cu 

Turcii, Geszty avu o bucată de vreme comanda oștilor din 

Banat; apoi merse să ajute pe Aron-Vodă din Moldova: înceti- 

neala înnaintării creştinilor în această ţară aduse scoaterea 

«hotnogiului» şi mai tărziti prinderea lui Aron-Vodă însuși ; 

acesta peri în temniţă la Vinţ, iar Geszty căzu trăsnit pe cînd 

trecea prin Sighișoara şi fu îngropat la Deva, care era orașul 

săii2,— moarte năprasnică în care mulţi văzură urmările otrăvii?. 

Lucrarea e înfățișată ca un fragment; traducerea întreagă 

ar fi cuprins şi celelalte două cărţi ale lui Moise: Leviticul 

și Numerele, apoi Cartea Regilor «și alți pr[olroci cătva». 

Dăunăzi sa găsit lingă Oradea un manuscript din veacul 

următor, care dă şi această urmare *. Încă mai de mult, d. 

Hasdei tipărise, în Cuvente den Bătrâni, o bucată din Le- 

vitic, păstrată pe două foi de pergament cu scrisoare din 

veacul al XVI-lea în Biblioteca din Belgrad. 

1 Sate și preoți, pp. LI3-4. 

> Hurmuzaki, XI, p. 1052, n* 1516 lorga, 
a 

51, p.6 şi urm. 

Acte și fragmente, |, p. 143. Cf. Lorga, fstoria lui Mihai. Viteazul, supt presă. 

4 V, Mangra, Cercetări literare-istorice, București, Carol GObl, 1896; pp 13-4-  



  

NOUĂLE LUCRĂRI ROMĂNEŞTI TIPĂRITE ÎN ARDEAL XCVII 

Se spune că tălmăcirea s'ar fi făcut <cu mare mu.pncă şi 
den limbă jidovească şi gretască și sărbească pre limba ro- 
mănească». Că s'a întrebuințat textul biblic în mai multe 
limbi, va crede oricine va ţinea samă de precisia și înţelesul 
deplin şi limpede al acestei traduceri-model, care trebuie 
pisă mai presus decit oricare alta făcută de Romini: pe 
atunci era în Ungurime o mare rîvnă pentru traducerea căr- 
ților sfinte; nu mai puţin de şepte tălmăciri parțiale fură 
făcute la sfirșitul veacului al XVI-lea, așa încit se putu da 
la 1591 o Biblie maghiară întreagă, care a rămas clasicăl. 

Ca traducători se înşiră episcopul reformat — nu «<archie- 
piscop», nici Mitropolit, ca Ghenadie, care trăia încă, dar de 
care nu se vorbește nimic în această carte — Mihail Tordași, 
Ștefan Herce, predicatorul din Caransebeş, Efrem Zacan, 
«dascalul de dăscălie» din același «Şebeș», adecă, fireşte 
«Căvăran-Șebeş», Moisi Peștişel predicatorul din Lugoș și 
Achirie protopopul Huniedoarei. Dintre aceste persoane, 
episcopul figură cu tot atîta drept ca şi Ghenadie în Caza- 
nia de la Brașov. Venind acum la ceilalţi, cunoscătorul de 
grecește trebuie să fi fost Achirie, cel de sîrbește dascălul 
Zacan ; cărturarul cu ştiinţă de evreiește a putut fi cu greii 
un Romîn, și Herce era poate Ungur (Herese). Ei vor fi fost 
întrebaţi numai, îar traducerea — după un text slavon — 
arată s'o fi făcut Peștișel, — incontestabil un Romin. Un text 
latin n'a tost întrebuințat, cu toate că întîlnim în traducere 
cuvintul «prima» = întăia, destul de neașteptat. 

Forma lucrării e, cum am spus, foarte deslușită; pe lingă 
aceasta, frasa scurtă, energică, perfect turnată ; nimic dintre 
traducerile de pănă atunci nu se poate pune alături cu Paza. 
Ungurisme nu se află, nici construcţii luate stingacii — ca 
în Cazanie chiar -— după slavonește. Archaismele sînt puţine: 
e, pentru iară, să, pentru dacă, întrebuințat pretutindeni, îu- 
făniă, pentru întăii, săblaznă, a săblăzni, pentru supărare, 
a supăra, sem, pentru sîntem. Ici și colo se prinde cite un 
moldovenism : finfru, în loc de pentru; dz îşi are aici locul 

1 Kont, p. 87. 

71304. Vol. VIL , VII 
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pe lîngă z şi se toarnă litera anume; scriitorul are aple- 

carea de a înlocui diftongul oa prin o simplu, ca în scoase, 

întorse, ete. Traducătorul învăţat, care ştia de Romani şi, 

cunoscînd și limba latină, va fi judecat însuşi că ea samănă 

cu a noastră, zice neamului săi — pentru înțăia oară—: 

Români, nu «Ruminie. 

Pentru a se judeca însuşirile acestei traduceri, lăsăm să 

urmeze citeva rînduri dintr insa: 

«[La] începutu făcu Domnedzei ceriulă și pămîntul; e pă- 

mîntulii era pustiiă şi îndeşertii ; şi întuneareci era spre adincă 

şi d[ujhul Domnului se purta spre apă. Şi zise Domnedzei : 

fie lumină, și fu lumină. Și văzu Domnedzei cară fi bună lu- 

mina şi despărți Domnedzeii lumina de la întuneareci și chemă 

lumina dzio și întunereculii noapte, şi fu de întru seară şi de 

întru demineață zua de 'ntăniii. Și dzise Dumnedzeii : fie tărie 

în mijlocul apelorii, să desparţă apele de la ape: și feace Dom- 

nedzeă tărie şi despărți apele ce era de supti tărie de la 

cealia ce era de supra tăriei, şi fu așa. Și chemă Domnedzei 

da tărie : ceriulii, și fu seară și demăneaţă zua a doa. Şi zise 

Dumnezeii: stringă-se apele de suptii cerii într'ună loci, să 

se vadză uscatuli, şi fu așa. Și chemă Domnedzeii uscatulă 

pâmîntă și strinsuli apeloră chemă mare. Și vădzu Dumne- 

zeu că fu bine. Și zise Dumnezeii: rodească pămiîntulu iarbă 

vearde, făcăndi sămînţă, și pomi făcîndă rodul său, după 

fealulti său, care sămință fie întru sine spre pământii, şi fu așal.» 

În curînd flacările unui lung războiii storcător de puteri cu- 

piindeaii Ardealul, pentru stăpînirea căruia se luptaă principii 

din Alba.lulia, “Turcii, Domnii Munteni: marele Mihai și vred- 

nicul săi urmaş Radu Șerban, Germanii, magnații Ungariei 

de sus. Între alte lucruri care se nimiciră în aceste prefaceri, 

fa şi avîntul tiparului romănesc. In zădar se suiră în Scau- 

nele episcopaie din Nord și din Sud şi fură întăriţi în ace- 

lași an 1585 Spiridon și Ioan din Prislop; în zădar păstră 

acesta din urmă legăturile cu Țara-Romănească, unde merse 

să se sfinţească, în zădar îi clădi Mihai Viteazul o mănăstire 

1 Reprodusă și în Gaster. Chrestomatia, l, pp. 335:  
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pe dealul de lingă Bâigrad, capitala principilor Ardealului, 
în zădar îl făcu, după cucerirea sa din 1599 a provinciei, în- 
tăiu Mitropolit al Romînilor din Ardeal, în zădar aduse el 

în Maramureș, în locul lui Spiridon calvinul, ca not episcop 
de lege ortodoxă, pe Siîrghie, fost egumen al Tismanei!. Aici 
pe multă vreme cultura nu mai putea înflori, după ce se cule- 
sese atita roadă de carte slavonă, prin potrivirea împrejurărilor, 
prin acel amestec al spiritului romănesc şi al curentelor apu- 
sene care a făcut totdeauna originalitatea culturală a Ardea- 
lului şi marele lui folos, pănă dăunăzi, cînd înriuririle Eu- 
ropei ai venit pe alte căi de-a dreptul în valea Dunării. 

9. DECĂDEREA CULTURII SLAVONE ÎN A DOUA JUMĂTATE A 

SECOLULUI AL NVI-LEA. 

Limba slavonă rămăsese în Moldova și Țara-Romănească 
limba Bisericii, şi de aceia se cereaii necontenit de dincolo de 
munţi cărţi slavone pentru preoți, de aceia cărțile romăneşti 
erai oropsite dincoace, de aceia publicaţiile în două limbi 
dădeai o formă romănească a Cărţilor Sfinte numai pentru plă- 
cerea cetitorului saii pentru dorința de a înțelege a preotului. 

De asemenea limba slavonă rămăsese limba de Stat: din 
cancelaria domnească, de supt mînile diacilor lui Vodă nu 
ieşiaui decit documente slavone pentru danie și întărire. 

Dar în cunoaşterea, răspîndirea și întrebuinţarea acestei 
limbi moarte se vedea de la o bucată de vreme o neconte- 
nită slăbire şi decădere. 

În Moldova, cei din urmă buni cărturari de slavoneşte se 
întilnesc numai în cea d'intăiu parte a acestei perioade. Ei 
sint ucenicii lui Macarie, episcopul de Roman și cronicarul: 
Teofan Mitropolitul, Eftimie, despre ale cărui întîmplări a mai 
fost vorba mai sus —, și Isaia de Rădăuţi. 

Teofan e numit de Cronica ţerii «ucenicul lui Macarie», şi 
ea adauge că el fusese «den tinerețe episcop»?; dar aici avem 

1 Sate şi preoţi, p. 35 şi urm,, p. 193, nota 1; cf. Arch. Statului, Zismana, 
netrebnice, pach. VII, no 6; Ghenadie Enăceanu, Din istoria bisericească a 
Romînilor, București, 1883, p. 144 şi urm. 

2 Ureche, p. 221. 
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a face cu o traducere greșită: nu Teofan fusese «den tine- 

reţe episcop», ci Macarie, al cărui ucenic se zicea e], «fusese 

mai de mult episcop». Teofan trecu de-a dreptul de la vre-o 

egumenie la înnalta treaptă a Mitropoliei moldovenești. EI în- 

griji poate să se urmeze scrierea Cronicii!, care e de altmin- 

trelea tot mai slabă, mai seacă. Venise după Mitropolitul 

Grigore, care fusese silit să plece, la 22 Septembre 1 564, 

pentru că făcuse greșeala de a încorona pe loan-Vodă Des- 

pot, usurpatorul $; la rîndul săi, şi acest Mitropolit făcu po- 

litică. După moartea lui Alexandru Lăpuşneanu, după ple- 

carea în Polonia a fiului acestuia, Bogdan-Vodă, Teofan văzu 

pe un noi loan-Vodă, cel Cumplit, aşezîndu-se ca Domn mol- 

dovenesc: de frica lui, el fugi în Ardeal?. 

Ioan alese în locul fugarului pe Anastasie, episcop de Ro- 

man încă din anul 1557 şi urmaşde-a dreptul al lui Macarie, 

urmaș «destoinic a primire slujba păstoriei sale»: Anastasie 

pare a fi stat la Roman numai pănă în 1571, cînd fu numit 

Gheorghe care peri ars pe vremea lui Joan-Vodă5. Păstoria. 

noului Mitropolit ţinu mai mult decit Domnia lui loan: el 

nu fu scos de Petru-Vodă Șchiopul decit în 1578; după în- 

fringerea lui loan Potcoavă5. Teofan fu credincios lui Petru, 

dar tocmai de aceia el nu putu să se împace cu urmașul 

acestuia, Iancu Sasul: în 1581 el pribegi împreună cu Ghe- 

orghe Movilă, episcop de Rădăuți, şi cu Movileștii ceilalți, 

fiind poate rudă cu această familie de mare viitor. lancu-Vodă 

il scoase din Scaun, îi zise în acte «fost Mitropolit», dar nu 

cuteză a-l înlocui”, cu toate că Anastasie, care intrâ mai pe 

1 fot, iz. vom, în sec. al XVldl-dea, p. 542. 

= Cf. Ureche, pp. 211, 221. 

3 fbid., p. 225. 

4 did, p. 210. EI ar fi fost Putnean. V. Melchisedek, C/roz. Romanului, 

194. 

Pe niște icoane numele luă Anastasie ca episcop de Roman apare la 

18 Februar 1570, la r-iă Ianuar 1568; Melchisedek, în An. Ac. Rom, VII, p. 

237. Tot așa la 12 Iulie 1558; îdid., p. 238. Toate se afă la Putna. 

6 Ureche, p. 232. 

7 Hurmuzaki, XI, p. L. 

ŢI, 
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urmă în înţelegere şi cu Papa!, nu doria nimic mai mult de- 
cît aceasta. În 1582, Teofan se întoarce odată cu Domnia 
cea nouă a lui Petru Șchiopul; el nu părăsi de acum cirja 
archipăstorească pănă la moarte, prin 1586-72. 

Isaia de Rădăuţi a început ca egumen la Slatina, și s'aă păs- 
trat nişte cronici scrise de el într'un sbornic slavon din această 
mănăstires; una din ele e o compilație proprie a vechilor 
anale moldovenești. După cîtva timp, el înnaintă ca episcop 
de Rădăuţi, în locul lui Dimitrie, ucis la 1565, într'o luptă 
pe care o dădea în Ardeal un pretendent, pe lingă care se 
găsia. EI venise după Eftimie, care fusese de față la în- 
coronarea lui Despot și plătise poate această greşeală cu ca.- 
terisirea5. Vlădica Isaia va fi ştiut și latinește: loan-Vodă, 
care-l privia ca pe un om de încredere, îl trimese în Ar- 
deal, în Polonia și în Rusia, de unde trebuia să aducă pe 
Doamna și pe fiul lui Petru, cari muriseră însă de mult. Cînd 
se întoarse el din această ultimă solie, Domnul săi nu mai 
era pe lume și Petru Șchiopul stăpînia Moldova. EI pierdu 
deci episcopia, mai curînd sai mai tirziă, și încă din 1580-1 
el era, nu numai fost episcop, ci şi fost el însuși, căci tre- 
cuse în schimnicie, luîndu-și și alt nume?, Isaia se adăposti 
la mănăstirea Agapia, aproape de Neamţ, și se stinse abia în 
1593, la 4 lanuars. 

Ceilalţi ierarchi moldoveni de pe acest timp arată să fi fost 
niște simpli călugări fără cunoştinţe sai însușiri deosebite. 
Până şi fratele lui Ieremia și lui Simion Movilă, Vlădica 
Gheorghe, care trecu în 1 537 de la Rădăuţi la Mitropolia 
Moldovei, era un om foarte necărturar și grosolan, pe care 
Tirolesii, cari-l cunoscură cînd el stătu, cu fugarul Petru Șchio- 

Pretendenţ domneşti, în An. Ac. Rom. XIX, p. 242. 
Hurmuzaki, XI, p. vu, 

3 4st. Hit. rom, în sec, al X Vill-lea, 1, p. 3445. 
Hurmuzaki, XI, p. 72, no GIx. 
V. Ureche, p. 212. 
V. Hurmuzaki, XI, p. 809; Pretendengt domnești, pp. 248-9 == 56-7. 

* Melchisedek, CAron. Romanului, 1, p. 211, 
Wickenhauser, fRadaura, Cernăuţi, 1890, p. 16. 

1 

2 

3 
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pul, în mijlocul lor, îl judeca, cu oarecare bădărănie, că e 

«un bivol» (ein Piffel) sau, cum Sar zice la noi: <un boii»! 

Pănă la înnălțarea mănăstirii Suceviţa, de această familie a 

Movileştilor, nici nu se scrii manuscripte frumoase, popii şi 

călugării avînd acum la îndămină din bielșug ieftenele tipă- 

rituri muntene, sirbești, rusești și ardelene. leremia-Vodă dă- 

ruj ctitoriei sale cîteva cărți bine scrise, dar unele erai cum- 

părate de pe aiurea: astfel găsim o Evanghelie a lui Neagoe- 

Vodă şi alta a lui Alexandru Mircea?. Pe două manuscripte 

se iscăleşte copistul, călugărul Prohor din Moldova5. Dar un 

altul, dăruit pe acest timp mănăstirii Putna, fusese copiat toc- 

mai la Rohatyn în Poloniat. 

Se miîntuise vremea cînd frumoase manuscripte făcute în 

Moldova se trimeteaii de Ştefan-cel-Mare și Petru Rareș pănă 

la Atos5! 

Scrisul documentelor sufere şi el o prefacere, dar aici nu 

se poate vorbi de decădere. Deosebirile ce se întimpină tot 

mai multe de pe la 156070 înnainte se asamănă cu acelea 

ce se constată în cancelariile Apusului la trecerea din evul 

mediu în epoca modernă. Pergamentul începe să se între 

buințeze mai rar; forma solemnă a vechilor acte e jertfită 

adesea pentru o alta mai puţin frumoasă, dar mai lesne de 

alcătuit. Încă de la Ștefan Rareş avem hotărîri domneşti în- 

semnate scurt pe un petec de hirtie obișnuită, pecetluită cu 

o pecete mică. Ele se puteaii redacta așa de ușor de orişi- 

cine, încît, poate şi de aceasta, Domnii trebuiră să adauge 

o chezăşie de autenticitate, iscălind în josul lor 6. Scrisoarea 

1 Hurmuzaki, XI, tabla. 

2 Melchisedek, în An. Ac. Rom, VII, pp. 2557. 

3 Jzid,, pp. 256, 261. 

4 Jia, p. 234. 

5 1. Bogdan, în Aa. Ac. Rom, Xl, pp: 5-12, 18-9. 

6 Foarte mulți dintre vechii Domni, mai ales dintre « porfirogeneţi», cari 

primiaii o educaţie oarecare, vor fi ştiut să-și scrie numele. Întîmplător se află 

şi iscălitura unui Dozan muntean din întăia jumătate a veacului al XVI-lea 

(comunicaţie a d-lui [, Bogdan). În Moldova începe a iscăli Ioan-Vodă cel 

Cumplit, iar în Ţara-Romănească Mihnea Turcitul. 
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nu mai e aceiași ca în manuscripte: groasă și îndesată, cu 

totul dreaptă; după norme apusene, cunoscute prin mijlocirea 
Ardealului, dar cu mult mai mult prin a Poloniei, ea se apleacă, 
se desfășură în linii fine, se face lunguiaţă, se prinde în curînd 
chiar în legături, care lipsiaii cu desăvirșire vechiului sistem 
de a scrie. Pe vremea lui Petru Șchiopul sai a Movileștilor 

adevărați meșteri ai nouăi caligrafii documentare se ivesc, Și 

de la dinşii ni-aii rămas în număr mai mare acte așa de 
elegante, încit ochiul le caută cu plăcere între celelalte hirtii 
şi pergamente: scrisoarea cirilică din Rusia polonă, influen- 
țată şi ea de caligrafia latină, pare grosolană şi stîngace pe 

lingă aceste minunate şerpuituri ale unor pene călăuzite de 
mini iscusite. Un Cristea Mihăilescul, un Ieremia Băseanu 
sînt vrednici a fi pomeniți în analele artei romănești, căci 
ei represintă, în ceia ce privește meșteșugul scrisului, o fasă 
dintr'însa. 

Cărturarii au lipsit printre Domnii din a doua jumătate a 
veacului al XVI-lea. Alexandru Lăpușneanu dădu insă o 
creștere bună fiilor săi: pe atunci nu era încă departe Dom- 
nia lui Petru Rareș, tatăl Doamnei lui Alexandru-Vodă, 
„Ruxanda, și Petru sprijinise mult cartea slavonă, aducind şi 
scrierea Cronicii lui Macarie de Roman. Ce va fi știut 
tînărul Bogdan Lăpușneanu, nu se poate afla, dar un copil 
din flori al bătrinului Lăpușnean, Iliaș, care n'a avut norocul 
să domnească, de şi sa zbuciumat destul pentru aceasta, 
avea destulă învăţătură ca să poată copia direct și cuviincios 
o carte slavonă: în Biblioteca Imperială din Viena se păs- 
trează o Psaltire pe care a scris-o el în Stiria, după anul 
1590!. Fiul Chiajnei, sora Ruxandei, Petru Șchiopul, primi 
şi el oarecare lecţii, de la vre-un preot adus pentru aceasta 
anume la Curtea din București: el vorbia și cetia grecește ?, 

! V. Pretendenţi domnești, p. 52, nota 4, după notița lui 1. Bogdan, în 
An. Ac. Rom, XI, pp. 12-7. 

* V. spusele lui Ieroteiii de Monembasia, B:3Atov ioropnâw, şi scrisorile 
grecești primite de el în exiliul săi; dar poate că i le cetia şi i le tălmăcia 
ginerele săii Zotu, un Grec, sai popa grec Adam din Cipru, cari se aflaii pe 
lingă aînsul, 

4      
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scria cu litere cirilice, dar cum nu se poate mai urit și se 

zice că avea aplecări pentru musică, adecă, firește, pentru 

cântările bisericeşti!. De creşterea fiului iubit pe care-l avu 

la bătrineță, Ştefan-Vodă, el se îngriji cu deosebire şi tocmi 

pentru a-i fi învăţător pe călugărul, ieromonachul Tudose 

Barbovschi, dintr'un neam care dăduse Moldovei, pe vremea 

lui Petru Rareș, un Hatman?; ni sa păstrat o lecţie de 

cronologie a lui, însemnată pe o foaie de hirtie şi arătînd, 

după cronografe, ciţi ani s'au strecurat între întimplările de 

căpetenie ale trecutului și data de 1588, pe cînd bietul copil 

de patru-cinci ani trebuia să-şi încarce mintea cu astfel de 

ştiinţă 5. Nici în diata saii testamentul săi Petru-Vodă nu 

uită a pomeni pe «dascal», puindu-l alături cu tovarășul lui 

de pribegie, Mitropolitul Movilă * ; ştim şi cu cit era plătit pe 

lună acest «preceptor>: cu însemnata sumă de trei galbeni, 

afară de toată întreţinerea 5. După moartea lui Petru-Vodă, 

el plecă luînd cu sine răsplata de 30 de galbeni şi un caftan 

prețuit cinci galbenif. EL trecu prin Polonia, ca să ajungă 

pe urmă, cum se va vedea, Mitropolit al Moldovei ?. Din 

Tirol, el fu petrecut cu calificativul, de care se împărtășia și 

Mitropolitul, de: «ungelerter Ossel», «măgar fără învățătură» 8, 

Pe acest timp, Domni în Ţara-Romănească au fost mai 

mult Mihnea-Vodă, fiul lui Alexandru, de care a fost vorbă 

la tipăriturile ardelene, şi Petru Cercel. Acesta din urmă, o 

minune a timpului şi neamului săi, frumos, îndrăzneţ, vor- 

bareţ, înzestrat cu un spirit poetic şi cunoscător de mai 

multe limbi, nu înseamnă nimic pentru noi; înnălțătorul său 

1 V. scrisori romăneşti de ale ui, în Hurmuzaki, NL; altele, în ale mele 

Documente nouă, în mare parte romăneşti, relative la Petru Șehiopul și Aihat 

Viteazul, în An. Ac. Rom. XX, p. 435 Şi urm. 

2 Doc. Bistriţei, WI, p. Vu, nota 3. 

3 Hurmuzaki, XI, p. 197, n0 COCXXY. 

4 did. p. 443, n9 DLXXKIII. 

3 fbid.. p. 452. 

5 fbid., p. 496, n DCXK. 

7 fdid., p. 521, D9 DOLU, 

5 id, p. 526.  
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imn către Dumnezeii e scris în Apus, la Curtea Franciei, în 
limba ce se preţuia mai mult acolo: limba italiană, Mihnea, 
fiul unei Perote, vorbia grecește și era mai mult Grec decit 
orice alta, — căci şi tatăl săi îşi petrecuse mai toată viața 
între Levantinii şi Grecii din Pera: de la el, de la maică-sa 
Ecaterina, s'a păstrat o întreagă corespondență grecească, 
către o sora a Ecaterinei, Mărioara, care era călugăriță în 
ostrovul Murano de lingă Veneţia?. Nici în această ţară deci nu 
mai putea să se păstreze cultura slavonă, care fusese așa, de 
puternic înrădăcinată, totuși, cu citeva zeci de ani în urmă. 

Cărturarii de «slovenie» erai aici și mai puțini decît în Mol- 
dova. Mitropolitul Serafim pare să fi fost unul dintre aceștia: 
l-am văzut trimeţind o Cazanie slavonă la Braşov pentru ca 
să fie tălmăcită și tipărită în acest oraș. Supt înnaintașul să 
Anania se scrise o destul de frumoasă Evanghelie, care e 
păstrată astăzi la Biblioteca Imperială din Viena3. Din vre- 
mea lui Serafim trebuie să fie altă Evanghelie slavonă, astăzi 
la Suceviţa, și care dă icoane de sfinţi şi chipurile lui 
Alexandru-Vodă şi ale lui Mihnea, acesta din urmă repro- 
dus de mai multe orit. Urmașul săus Eftimie, pare să fi fost 
Grec: ales pe timpul războiului lui Mihai Viteazul cu Turcii, 
el intră răpede în legătura cu Patriarchia din Constantinopol, 
care nu uită să amintească atunci drepturile ei, datind, în 
forma cea mai nouă, de la Nifon, asupra Scaunului muntean. 
El ceru lui Meletie Pigas, vicariul patriarchal și cunoscutul 
cărturar, o Evanghelie grecească şi un Nomocanon cu hotă- 
ririle soboarelor; cea d'intăii se şi trimese, iar, pentru a 

! Contribuțiuni la istoria Afunteniei, în An. de. Ron. XVIII, p. 8. 
Memoriul citat în Az. Ac. Pow, 
Bogdan, în A. 4e. Rom, XI, PP. 19-21. 
Meichisedek, în A. 4c, Rom, VIL, pp. 255-6. 
Serafim muri la 7098 (1589-90) (Odobescu, „Serzeri, 1, p. 430: epitaful lui 

la mănăstirea Snagov), încă pe vremea lui Mihnea, care nu părăsi Dumnia decît 
în 159r. De oare ce luptele lui Mihai cu 'Lurcii încep abia în 1594, urmează 
că a fost măcar încă un Mitropolit la mijloc. Aceasta se dovedește şi prin po- 
menirea la 17 August 1595 a Mitropolitului Mihail (al IUea] (Melchisedek, în 
An. Ac, Rom, UL, p. 28). Pomelnicui mal inseamnă în acest interval pe Mi- 
tropoliţii Mihail l-iă și Nichifor (Srudir și doc. V, p. 629, nota 1). 

3 

4 

3 

| 
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doua, se fâgădui în cel mai scurt timp o copie!. Eftimie is- 

căleşte, în fruntea celorlalți marturi, pe tratatul încheiat la 

1598 de Mihai cu Împăratul ?; îl găsim la 26 lunie 1599 

dind mărturie pentru tratatul dintre Mihai şi Andrei Baâthory, 

priacipele Ardealuluis. El negociase și tratatul din 1595 al 

lui Mihai cu cellalt Baâthory, Sigismund! Eftimie nu se des- 

părți nici-odată de stăpinul săi, dar după uciderea lui Mihai el 

nu se împăcă mult cu urmașul lui, Radu Şerban, şi-şi petrecu 

anii din urmă în pribegie şi uneltiră?. Grec poate, urmat de un 

Grec neîndoielnic, Eftimie pare a deschide calea unei influenţe 

nouă, care va fi cercetată în curînd. 

Țara-Romănească n'are măcar şcoala de caligrafie cu care 

se poate mindri Moldova. Pe material mai ieften şi într'o 

formă mai ușoară, pisarii întrebuinţează același fel de slovă 

ca şi înnaintașii lor. Inferioritatea ei în cultură se păstrează 

în decadenţă, după ce ea se vădise în strălucire. 

10. ÎNCEPUTURI DE SCRIERE ROMÂNEASCĂ ÎN PRINCIPATE. 

Dar în dărîmiturile vechii culturi încolțește şi pe acest 

pămînt al Domnilor, ca și în Ardeal, cartea nouă romănească. 

Se văd mici înnoiri şi îndrăzneli, începuturi pe care le aduce 

întăiti numai nevoia, pipăieli stîngace în direcția drumului noă, 

pe care se va merge apoi în lumina deplină; încercări care 

nu izbutesc, dar vor fi urmate de altele învingătoare. 

În ceia ce privește întăi cărţile, e drept că tipăriturile 

romănești ale lui Coresi s'a găsit în Ardeal sai în părțile 

ungurești, iar dincoace numai la cite o mănăstire de lingă 

graniță, cum e Ciolanul, unde ele aii putut fi aduse de un 

călugăr venit de dincolo. Dar ele nu erai oprite cu desă- 

1 Melchisedek, în 4. Ac. Rom, III, pp. 42-3, după Malișevschi, Meletie 

Pigas (rusește). 

2 Hurmuzaki, ILl!, pp. 287-8, no COXXIL: numele episcopilor de Riîmnic 

şi Buzău lipsesc. Cf. vol XI, p. 359. n0 DLRIX. Cel d'intăiă va fi tost încă 

Elrem. V. Suit și doc. V, p. 433, nota 1. 

3 Hurmuzaki, LII, p. 330. Iar lipsesc episcopii. 

4 Hurmuzaki, XI, p. 205. Cf. ibid, p. 50, n CVILL; pp. 525 no CXI- 

5 Studii și doc., IV, tabla,  
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virşire. Pănă și un Domn ca Petru Șchiopul, care nu înțe- 
legea slavonește şi totuși voiă să știe şi el ce scrie în căr- 
țile sfinte, se lăsă adus să cumpere Psaltirea—și cea din 1570 
şi cea din 1577— și Praxiul. După moartea lui, la Bozen, 
în Tirol (1594), se găsiră, între atitea şi atîtea lucruri de po- 
doabă răsăriteană, și niște cărţi, pe care archiducele Maximi- 
lian le ceru pentru dinsul ca pe niște lucruri ciudate; între 
ele se înseamnă: «o carte in folio, acoperită de aclaz roşu, 
Psaltirea lui David, întoarsă din slavonește în romăneşte; 
o carte in 4“, acoperită cu aclaz cu flori: Faptele Apostoli- 
lor; o carte in 46, legată în piele albastră: Psaltirea lui 

David»). 
Lista cărţilor romănești din moștenirea lui Petru-Vodă mai 

cuprinde însă două numere: «o carte in 4%, legată în taftă 
albastră: Rugăciunile Maicii Domnului, şi o carte in qt, le- 
gată cu piele galbenă: «Chipul cum trebuie să se poarte 
cineva cu domnii mari»»i 

Deci se vede că, pentru folosul lui Ștefan-Vodă copilul, 
cineva, poate chiar «dascălul» Teodosie, a primit sarcina de 
a preface pe romănește Sfaturile lui Neagoe-Vodă către fiul 
său: titlul va fi fiind acela al capitolului «învățătura lui Neagoie 
Voevod către iubitul său cocon şi către alți Domni cum FA 
în ce chip vor cinsti pre boieri». Cit priveşte cealaltă carte, 
ea trebuie să fie iarăși un manuscript, asemenea cu acela pe 
care popa Grigore din Măhaciu l-a copiat în: «Cuvănt de 
îmblare pre la munci: Sf[ăjnta Maria vria să vadză cum se 
-muncescu roduli creştinescu» în Iad3. 

Pe același timp se făgăduiseră literaturii romănești lucrări 
care nu i S'aii mai dat. Sfătuit de Postelnicul săi Bartolo- 
meiii Bruti, Petru Șchiopul cutezase a intra în legătură cu 
lesuiţii cari lucrau pentru credința catolică, din Galiţia, unde 

1 Hurmuzaki, XI, p. 555; cf. p. 557. Întradevăr, cea d'intăiii Pralrire e 
mai mare decît a doua. 

* Ibid. «Gebet unser lieben Frauen» şi «Maniera, wie man mit grossen 
Potentaten tractieren soll>. 

3 Hasdeii, Cuvente den dătrăui, II, p. 312 şi urm, 
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aveai la Lemberg un colegiu; se merse atît de departe, în- 

cît Domnul şi Mitropolitul săi, Gheorghe Movilă, ai căruia 

frați aveaii cele mai mari simpatii pentru Poloni, scriseră la 

Roma, închinînd ţara către Papa; şi unul și altul plănuiseră 

o călătorie la «pragul Apostolilor: !. Dușmanii lui Vlădica Gheor- 

ghe, fostul Mitropolit Anastase și un fost episcop de Roman, nu 

uitară să scrie și ei apărătorului firesc al Creștinătății co- 

pleşite de Turci 2. Doritorii de Domnie, cari rătăciaii asa de 

mult prin Europa, se îndreptaă la rîndul lor către Sfintul 

Părinte 3. 

Atunci nunciul din Polonia făcu, în 1589, planul de a da 

Rominilor cărți prin care s'ar introduce calendarul cel noii, 

care fusese abia hotărit de Papa Grigore al XIII-lea: «Ar fi 

bine și aceia, să se tipărească niște calendare şi mineie în 

romănește după calendariul îndrepiat, și să se răspîndească 

în popor». Tiparul era să se facă, fără îndoială, în Polonia. 

Dar acest gind, care ar fi adus pentru noi. încă un cîştig li- 

terar, nu fu îndeplinit nici-odată. Şi totuși, dacă ar fi răzbătut 

în adevăr catolicismul printre Romini, el nu sar fi putut 

sluji decit într'o mică măsură de limba latină, neînțeleasă, ci 

ar fi trebuit să facă un loc larg limbii poporului. Nu trebuie 

să se uite că, în Ungaria chiar, se răspunse din partea ca- 

tolicilor la Bibliile calvine prin marea Biblie catolică, apărută 

la începutul veacului al XVII-lea ?. 

1 Hurmuzaki, NI, pp. UXII-VI. 

2 Pretendenți domneşti, p. 242, — Grigore poartă titlul de <episcopus episco- 

patus Romanchae». Apoi vin cuvintele: «et in omnibus praepositus omniuni 

monasteriorum et totius Consiţii terrarum Moldaviae» ; Hurmuzaki, LILI, p. 125. 

Acest titlu mu trebuia pus în legătură cu acele ale cutărui Vlădică ardelean, 

fost şi pe la noi — Melchisedek, Chroz. Romanului, L, p. 224. De fapt, nici 

nu e un titlu. Scrisoarea e tradusă, şi răi tradusă din romănește, și aici era 

de sigur, după numele preteudentului și al celor doi prelați: «și toți egu- 

menii mânăstirilor şi tot Sfatul ţerii Moldoveiz. — Grigore trebuie să fi păs- 

torit după Eustatie și înnainte de Agafton, între 1579 şi 1584, deci; cf. re- 

gestele de la sfirșitul vol, XI din Hurmuzaki. 

3 Zbid., passin. 
4 Hurmuzaki, ÎI, p. LXIV. 

5 Kont, Î. c, p. 37. 
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Limba romănească începu să pătrundă pe acest timp și în 
scrierea documentelor. 

Înnainte de ieşirea tipăriturilor ardelene, sînt rare casurile 
cînd ea se întrebuințează. Așa, se pare că în romănește s'ar 
fi făcut ciorna unui jurămînt al lui Ştefan-cel-Mare către Po- 
loni!. Pe dosul unui actal lui Neagoe Basarab, datat 9 Mai 
1519, o mînă contemporană a însemnate Ghimpeanii, această 
carte», adecă  caceastă carte privește satul Ghimpeni 2. 
Peste doi ani s'a scris răvașul de boier muntean pe care 
l-am reprodus mai înnainte 5. Glose româneşti, iarăşi con- 
temporane, sint adause la un document al lui Mircea Cio- 
banul +. 

Se vor mai fi făcut şi alte glose, alte însemnări pe dosul 
documentelor : se va fi trimes și altă dată cite o scrisoare 
romănească unui străin, din partea cuiva care nu-i cunoștea 
limba și nu voiă să serie slavonește pentru ca un al treilea 
să nu afle știrile foarte tainice pe care le trimetea; multe 
acte politice vor fi fost așternute întăii în romănește şi pre- 
făcute numai după acest izvod în slavoneşte sai latinește. 
Scrisorile lui Petru Rareş către regele Poloniei poartă _îati- 
părit în sintaxa lor caracterul romănesc şi, dacă :se poate ca 
ele să fi fost dictate pisarului, se poate iarăși să i se fi dat 
acestuia însemnări scrise din partea stăpînului săi 5, | 

Greutatea cea mare pănă la jumătatea veacului al XVI-lea 
era lipsa unei ortografii, unei ştiinţe a despărțirii şi scrierii 
cuvintelor. Publicaţiile lui Coresi dădură această ortografie, 
răspindiră normele trebuitoare pentru a scrie romăneşte bine 
şi înțeles. Îndată deci scrisoarea în limba noastră luă un mai 
puternic avint. 

i «Hec iascripcio>, se spune pe Vui actului latin, cex zalachico în /atinum versa est, sed rex rz/henica lingua scriptam accepit» ; Lewicki, 7, 2. LI, p. 
337; ef. broșura mea Două conferin[i, Socec, 1898, pp. 107-8. 

? Zstoriile Domnilor Țări Romănești de Constantin Căpitanul Filipescul ed. Iorga, București, Socec, 1900, p. 49, nota 4. 
2 V. p. xxzvI. 
1 Convorbiri literare pe 1900, p. 332. 
3 V. Hurmuzaki, JI şi Supl. II, vol. 1,    



CX VSAGUL AL XVI-LEA 

Cancelariile domneşti păstrează încă, pănă la 1600, cu un 

fel de respect religios, vechea datină a limbii de Stat slavone. 

Dar romăneasca apare în mai multe feluri de hirtii, care nu 

întăriai pămiînturi, care 24 eraii menite să [ie multă vreme, 

dar dintre care unele primiai şi pecetea domnească, mă- 

car pe cea de inel, dacă nu pecetea mare saii cea mică a 

țerii. 

Întăiu, atiţia oameni din sate, cu mai puţină știință de carte, 

fură foarte bucuroși că pot să-și însemne învoielile pe vre-un 

petec de hîrtie proastă, cu 0 cerneală ştearsă, îndoită cu 

apă, fără să meargă la cel mai apropiat tirg saii oraş în cău 

tarea unui diac de slavonește; acum popa, feciorul popei 

puteai să scrie şi ei după spusa părţilor ce se înţelegeaii 

între ele şi care de multe ori vor fi fost deosebit de bucu- 

roase că pricep și ele ce a pus în slove logofătul. Avem ast- 

fel zapise ţerăneşti, adecă zapise făcute la țară, fie și pentru 

boierinași, din Moldova de jos — Ținuturile Tecuciii, Roman, 

Bacăii —, din judeţele de munte, vecine cu Ardealul, ale Țerii- 

Romăneşti ; astfel, din Dimboviţa, Muscel, Prahova, din Vilcea!, 

Cele mai vechi sînt dintre anii 1570 şi 1580. Scriitorii se 

feresc de obiceiii să-și însemne numele pe acte care nu puteaii 

sluji pentru lauda lor. 

Se întîmpla iarăși că unii dregători, cari aveai puterea de 

a da mărturie pentru a se face pe urmă hrisov domnesc pe 

temeiul adeverinții lor, n'aveaii la îndămină scriitori învă- 

țaţi. Ei mărturisiati atunci, cu umilinţă şi fără voie, pe romă- 

peşte. Așa se întîmplă cu pîrcălabul de Tirgu.Jii — Tirgu- 

Jiul sat trăind pe lingă etirgul» cel adevărat, — cu însuşi 

Vornicul-cel-Mare al Țerii-de-jos din Moldova, Bucium *. În 

unele tirguri mai mici Sa simţit îndată nevoia de a se pă- 

răsi limba slavonă pentru mărturii: așa sa întîmplat cu 

Agiudul?; alt tîrg din acest inut locuit în parte de Unguri, 

Trotuşul, îi mersese înnainte în această privință, căci avem 

1 Hasdeii, Cuvente den bătrăni, 1, pp. 25-6; 28-90, 62-4, 66-7, 11-2, so, 

100-1; Hurmuzaki, XI, p. 197» nota 5. 

2 Cuvente den bătrăni, | PP. Sl» 56-58. 

3 V, Studii și doc. V, p. 7 şi urm,  
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un act de mărturie trotuşean, datat încă din 15911. Boieri 
însărcinaţi de Domn, în Țara-Romănească, să aleagă moșii 
disputate, — asemenea boieri se chemai adeveritori —, sa 
Jurători, cari erai aduși de una din părţile ce se afaii în 
judecată, înseamnă hotarele adevărate sai arată ceia ce știă, 
tot în romănește 2, 

Cit de puternic era valul curentului romănesc care venia 
să umple golul lăsat de peirea limbii slavone, arată faptul că 
şi în anumite mănăstiri muntene se fac zapise pe limba țerii. 
Egumenul Eftimie din Bistriţa olteană, care fusese odată o 
școală de slavonește, scrie în graiul poporului un zapis, în 
care mărturiseşte pentru nişte osteneli ale sale, la 1573, <în 
zilele lui Alexandru-Vodă» ; o mărturie hotarnică privitoare 
și la mănăstirea Vieroş e scrisă tot romănește; o danie către 
aceiași mănăstire Bistriţa, danie venind, în 1599, de la niște 
boierinași, are același caracter ; în sfîrşit, un Sucevean care 
dă un Țigan episcopului de Roman Agafton, la 1597, crede 
că nu trebuie să se mai îndrepte la un om învățat, atunci 
cînd însuși e în stare să arăte romănește ce a. hotărit 3. 

Petru Șchiopul, care era un bătrîn foarte îngrijit de banul săi, 
cu pază mare la cheltuiala lui, căci nu-i plăcea să stoarcă prea 
mult țara, își face în romănește — o romănească de toată 
ciudăţenia, cu cîte-o vocală, un 2, un 4, furişată adesea 
între două consoane care în graiul obișnuit se ating: sic/zris 
pentru scris, Pefuru în loc de Petru —, își face deci în ro- 
mănește toate socotelile cu gelepii şi boierii ; el pune să i se 
înfăţişeze în singura limbă pe care o înţelegea şi el, un «ca- 
tastih de cisle», adecă de venituri ale Vistieriei £. El alcă- 
tuieşte tot astfel însemnarea 'averii pe care o strinsese mă- 
năstirii sale Galata: «<catastih de la manastire de la Galata, 
să se știe de veșmintele beserecei», etc,3. Actul de căsătorie 

! Arch. istorică, |, p, 1os, 
2 Cuvente den dătrăni, |, p. 33; Studii și doc., V, Pp. 291-2, n 13, 
3 Cuoente den bătrăni, I, pp. 22-3, 38, 76-7, 89. 
* Hurmuzaki, XI, pp, 219-20, 232-3; Documente în mare parte rom ănești, 

ete, în A. Ac. Rom. XX, p. 455. 
5 Cuvente den bătrăni, |, p. 192 și urm. 
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tăinuită cu roaba Irina, mama fiului său Ștefan-Vodă, această 

neobişnuită mărturie, se înfăţişează tot în romănește, şi scrii- 

torul, nedibaciul scriitor e iarăşi Voevodul însuşi 1. 

Cînd Petru părăsi Moldova unde nu mai void să crească 

birul pentru a mulțămi nestinsa sete de argint a Turcilor, 

el urmă obiceiul săi de a-și scrie însemnările, de a-şi con- 

cepe actele în limba neamului său. Avem astfel de la dînsul, 

păstrate printr'o întîmplare fericită, lista locurilor pe unde 

a trecut în drumul săi de pribegie fără întors?, nota despre 

cheituielile ce a făcut cu un drum de la Bozen la Innsbruck 

pentru un proces cu niște Ragusani cei fusese vrăjmaşi ? ; 

avem apoi conceptul unei plingeri către archiducele Ferdinand, 

guvernator al Tirolului *, o procură dată lui Anton Bruni, 

în procesul pomenit î, un inventarii al averii fiului său Şte- 

fan & şi ţidule din testamentul săi din urmă, redactat în 1594. 

Pe lingă multe scrisori grecești — nzci-una însă slavonă— 

Petru primi în surgunul săi, în care se prinsese de bună voie, 

scrisori romăneşti cu ştiri despre mersul la Poartă al afa- 

cetilor sale, — scrisori dintre care ni sa păstrat una scrisă 

limpede, în caractere frumoase şi cu o bună ortografie 3. Tot 

în romăneşte îi veniră, ales caligrafiate, «izvoadele mărturiilor» 

în procesul săii cu Ragusanii ; ele eraii date în numele lui 

Luca Stroici, ale lui Ieremia şi Simion Movilă, a trei Greci şi 

al Polonului Dzierzek, vechii oaspe şi bună cunoştinţă a ţe- 

rilor noastre; scriitorul, care dă un model de litere cirilice 

fine, înnainte de scrierea polonă, e Luca Stroici însuși ?. 

3 Hurmuzaki, XI, p. 218, n9 COCU. 

2 dbid., pp. 219-20. - 

3 Documentele citate, pp. 441-2, 447. 

4 Jdid., pp. 443-3. O scrisoare către acelaşi ni s'a păstrat numai într'o tra- 

ducere latină cu totul străvezie, prin barbaria ei desăvirşită, în ceia ce pri- 

vește sintaxa romăncască primitivă ; Hurmuzaki, XI, p. 278 şi urm. 

5 Hurmuzaki, XI, pp. 342-3, n CCCCKUL. 

5 fii, p. 395 și urm. 

7 Jbid., p. 443, DO DLRXXIII şi Documentele citate, p. 446. 

* Hurmuzaki, XI, pp. 349-50 » n0 CCOCLXXRIII. 

9 zbid,, p. 317 şi urm. Ci. cu faesimilele unei scrisori slavone a lui Luca, 

în Hurmuzaki, Suzi. II, vol. Î, p. 459:  
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Numele adevărat al lui Luca Stroici era Lupu ; familia sa e, de sigur, aceiaşi cu a boierilor Stravici din veacul al XV-lea. Lupu era pe la începutul anului 1580, supt Iancu- Vodă Sasul, numai Sulger, iar fratele săi Simion îmbrăca numai caftanul, tot așa de modest, de Căminar!; îndată, Iancu făcu din Luca Marele-Logofăt al Moldovei 2. El învă- țase carte polonă şi-şi prefăcuse și numele în acela, mai creştinesc, de Luca; de la dascălii săi din Polonia învățase el a scrie romănește cu litere latine, precum a făcut în 7a- Zăl nostru pe care l-a trimes unui curioscut din acea ţară 3; de la dinşii deprinsese meșteșugul de a se iscăli printr'o ar. tistică îngrămădire și împleticire de Slove, care punea în mierare pe oamenii din Vremea sa și-i îndemna să se iea după dinsul4. Avem dovezi că pe atunci și alții decît copiii de boieri mergeau să înveţe în orașele polone vecine — Lembergul, de pildă5. Dintre fruntașii Moldovei de pe acest timp, par a se fi adăpat de la același izvor de știință — școala Stavropighiei ortodoxe din Lemberg — fraţii  Mo- vileşti, Ieremia și Simion, cari at avut totdeauna o mare aplecare către vecinii lor de peste Nistru și-și iscălesc scri. sorile în litere vădit înrturite de cele polone. Mai tînăr de- cit Luca, Grigore, fiul bătrinului Nistor Ureche, care, el, nu pare să fi ştiut decît romăneștef, stătea pe atunci încă 

1 Regestele la vol. XI din colecţia Hurmuzaki, p. 897. 2 Gaster, Chrestomatia, |, P- 39. Broșura d-lui Hasdeii despre Luca Stroici — București, 1864, in 16 —, unde sa reprodus acest interesant monument orto- grafic, după o culegere de legi polone, nu mai e, aproape, în întrebuințare. Acest 7a7ă] nostru samănă foarte bine în partea sa d'intăiă cu acela din tipă- riturile lui Coresi, pe care, deci, Stroici le cunoștea şi le avea la îndămănă. El are alte asămănări cu un altul care s'a tipărit cu cincă ani înnainte întz'o colecție germană ; y, Şăineanu, /r/oria filologie! romine, ed. a 2-a, București, 1898, pe 14. 

2 Hurmuzaki, XI, p. xuw. 
* Aşa ai făcut Nestor Ureche și Anastasie Crimea Mitropolitul : pentru cel d'intăiă, v. Arch, Statului, Neamy, 1, 300; pentru cellalt, I. Bogdan, în Az. de. Rom, XI, p. 22. 
* fst. dit. rom. în sec. al XVIIIea, ], cap. |. * O lămurire a lui în această limbă, în Hurmuzaki, XI, p.:233, no, CCCLYIII. 
71304. Vol. VII, 
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CXIV YEAGUL AL XVI-LEA 

innaintea dascălilor poloni. Melentie Balica, un cumoat al 

Movileştilor, pe a cărora soră Șcheauca o ținea în căsătorie, 

era şi el printre cunoscătorii şi prețuitorii Regatului vecin, 

unde merge odată în solie împreună cu Stroici. 

Prin acești oameni cartea polonă, deci cartea latină, a pă- 

truns în Moldova, după ce de mult încă, supt Lăpuşneni, pă- 

trunsese moda polonă, iar supt loan-Vodă cel Cumplit veniseră 

Cazacii prădalnici ai Poloniei, cu cati se frămîntă, în toată 

Domnia lui, Petru Șchiopul. Dar între direcţiile culturii po- 

lone de la sfirșitul veacului al XVI= era şi aceia care ducea 

la o largă împărtăşire a limbii poporului în viața de Stat, 

şi Ungurii din Ardeal se supuneaii de altminteri și ei ace- 

luiaşi impuls. Astfel, din imitația vecinilor, din nevoile pri- 

begiei, în care lipsesc, fireşte, diacii de slavoneşte, şi adesea 

ori şi tălmacii, se răspîndi în lumea dregătorilor şi boierilor 

Moldovei obiceiul fericit de a scrie romăneşte. Pentru dinșii, 

deocamdată, apoi şi pentru cancelaria Voevodului. 

"Țara-Romănească, rămasă în urmă şi în ceia ce priveşte 

cultura, urmă de depaite, şi mai mult din motivul neștiinţii 

de slavoneşte, această mișcare. 

Supt aceste semne ale viitorului se închide veacul al XVI, 

 



  

CAPITOLUL il 

LITERATURA RELIGIOASĂ ÎN VEACUL AL XVII-lea. 

1. CULTURA SLAVONĂ LA ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XVII-LEA. 

După 1600, anul care a văzut pe Mihai Viteazul în Tara ) 
Romănească, în Ardeal și în Moldova, urmează peste treizeci 
de ani de frămîntări politice sterpe; Domni vin de la Poloni, 
de la Turci, de la Ardelenii unguri chiar; ei se luptă unul 
împotriva altuia, se sapă unul pe altul, se înlocuiesc unul pe 
altul. Dintre dinșii ai mai multă statornicie: Radu Şerban, 
Ieremia Movilă, Constantin Movilă, fiul lui Ieremia, şi Radu 
Mihnea. 

Mihai însuși trebuie să fi vorbit grecește, și el știa şi 
ceva turcește; slavona şi limbile Apusului i-ai rămas însă 
totdeauna necunoscute. Ca Domn, el are pisari buni și 
dă frumoase hrisoave în vechea limbă de Stat, dar însem- 
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nările pe care le face, sînt în romăneşte, ca şi ale lui Petru i 
Șchiopul ; mîna cuceritorului așterne linii supțiri, care se des: 
fâșură ascuţit, colțurat, nervosi; cit despre limbă, ea e re-. 
produsă stîngaciu, și în așa chip, încît se vede bine că Mihai- 
Vodă n'avea ştiinţă, despre lucrările popei Coresi şi ale to- 
varăşilor lui. Catastifele ce se scriti pentru dinsul, însemnînd 

! Keo. p. îstus arch. și filologie, IV, p. 543. 
? Însemnarea citată a lui Mihai a fost răii cetită de toți; ea trebuie să se 

înţeleagă ast-fel: «Io Mihail Voevoda datămu ei cărţile] alle] loru dă mo- 
șia şi alle] mele dă s'a dăsculm)paratii dă la min(e] satul Salariu, şi m'a dată 
as. 8o.0co înii Bălgradu; blastămatu şi procletă să fie dă 318 ot[elţă şi de 
min[e] ceana va sparcea pomana ; amin»; alte asemenea note, în Sua? și 
dec, IV, p. 1 şi urm,   

 



CĂVI VBRACUL AL XVII-LEA 

venituri sai danii în țara, luată cu sabia, a Ardealului, se 

alcătuiesc în romăneștei. Corespondenţa sa secretă: cînvăţă- 

turi» sai instrucții către solii săi la Împărat, la regele Po- 

loniei, scrisorile către aceşti soli — toate acte care nu tre- 

buiati să treacă supt alți ochi decît ai Trimeșilor —, planurile 

de «răspunsuri» către suveranii străini 2 sînt în aceiaşi limbă; 

în romănește se scrie, de chiar mîna lui Mihai, care face aică 

silinți spre caligrafie, o creditivă pentru solul trimes în 1598 

la Imperiali 3. Dregătorii săi din Ardeal şi din Moldova, pir- 

călabii de cetăţi, şi între ei însuşi Hatmanul Udrea, pircălab 

la Suceava, dai Sașilor chitanțe romăneşti, al căror cuprins 

îl înțelegeau astfel şi aceştia 4. Dregătorii din Maramureș din 

familia Pogan, vechii neam din partea locului, fac răvaşe 

romăneşti către cetatea săsească vecină a Bistriţei încă de pe 

timpul cînd Ungurii stăpîniati ţara, — încă din 1594 5, Mari 

boieri păstrează obiceiul de a scrie în limba lor; astfel Bar- 

novschi Păharaicul, Hatmanul Dima 6; Vornicul Orăș obişnu- 

ieşte a da şi porunci îa această limbă 7. Dregătorii din Cîm- 

pulungul moldovenesc scriti către Saşii din Bistriţa romăneşte 

încă din vremea lui Ştefan Răzvan (1595) %. În sfârşit, avem 

şi o tînguire de rob moldovean căzut în închisoarea ardeleană *: 

ea nu poate fi decit din anul 1600. 

Nu trebuie să uităm nici aceia că atit fraţii Buzești, cit şi 

Mihai însuşi ati pus să li se însemne în romăneşte povestirea 

1 Documente în mare parte romăntști, PP. 464-9; Studi? și doc. 1V, 

pp. 2-3* 

2 Documente, Il, passin. 

3 D. A. Sturdza, în Au. de. Rom, VIII, anexă: «Rogu Măriei Tale să 

crezi pre omul nostru, pre Gligorie Postealnicul, de ce va grăi». 

4 Chitanţa pârcălabilor de Făgăraș, în Doc. Bistriţeh 1 PP. 3-4 no VI; a 

lui Udrea, îfid., pp. 4-5, 10 VIII; & celui din Sighișoara, în Studii şi doc 

IV, p. 6, n vur; tot așa face Vistierul Bărcau ; Doc. 2 mare parte ron, 

p. 491. 

5 Doc, Bistriţei, |, pp. 1-2, no 11; p. 2, 00 NIL; P. 240 XEXI. 

5 Jzid., pp. 5-6, no X; pp. I1-2 n9 XIV. 

1 Doc. în mare parte rom. p. 492. 

8 Doc, Bistriței, |, p. 2 și urm. 

9 Jbid., pp. 6-7, 09 XI.  
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vitejiilor săvirşite 1: un fragment din Cronica lui Mihai pentru anii 1599-600 s'a păstrat în ruseşte 2; partea pănă la 1597 se infățișează într'o prelucrare latină contemporană $, 
Radu Șerban era un Simplu boier de ţară, care învățase numai a-și scrie numele cu o frumuseță deosebită, în mici litere fine; altă limbă decit romănește nu ştia, și testamentul său, scris în Viena, pe cînd era pribeag, la 28 Februar 16204, e alcătuit în această limbă, fiind astfel a] doilea testament romănesc al unui Domn romîn. Dacă hirtiile sale ar fi fost oprite, ca ale lui Petru Șchiopul, de Cirmuirea austriacă, în loc să treacă în minile fetelor lui, am „putea pomeni încă un număr de răvașe şi însemnări romănești la începutul veacului al XVIDe, O lungă scrisoare pe care o îndreaptă către dinsul boierii munteni nemulțămiți cu stăpînirea urma. şului săi Radu Mihnea, a ajuns însă pănă la noi, și Prin du- ioșia şi puterea de care e întipărită, ca se cuvine a fi pome- nită printre cele mai frumoase pagini ce s'aă scris în romă. nește?. O altă scrisoare, îndreptată împotriva lui Radu de boierii din partida turcească, a Scăpat și ea de nimicire, pe cînd oa treia ni se înfăţişează numai în tălmăcire nemțească?, Pe cea de-a doua se află și iscălitura Mitropolitului Eftimie. De la Movileşti în Moldova n'avem nici un rînd scris ro- mănește, afară de cuvintele : «aşea să fie», pe care tînărul Constantin-Vodă le inseamnă pe un document slavon. Ej Şi-at dat toate silințile să păstreze tradiţiile cărturărești ale trecutului, În sfirșit, Radu Mihnea, fiul lui Mihnea-Vodă, era un fost şcolar al dascălilor din Veneţia, avea cunoștinţi de latinește şi de grecește, și trebuia să apară contemporanilor săi din Moldova și din Țara-Romănească, unde a domnit pe rînd, 

1 V, Zs4. fit rom. în sec. ai XVIII-lea, 11, Excursul IL. ? Ghenadie Enăceanu, Din istoria bisericească a Rominilor, Bucureşti, 1883, p. 144 şi urm. 
* De Baltazar Walter; Papiu, Tesaur, |, no 3. 1 Socoteli/e Sibiului, în An, Ac, Rom., XXI, pp, 290-1.. 7 5 Cono. literare pe 1900, p. 270 și urm, 
sv, Hurmuzaki, IV, pp. 405-6, n” CcoxLviui, ? Jâid., pp. 341-8, n” coxow. 
8 Studii și doc. V, p. 11, no 53. 
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şi destul de multă vreme, ca un mare învăţat !; ştia pănă 

şi turceşte, şi pricepea limba literară a Turcilor, a cărei basă 

e, precum se știe, araba 2. El ţinu la Curtea sa pe un Matei, 

Mitropolitul Mirelor, poet şi cronicar, pe un Ieroteiit Mitro- 

polit de Monembasia, care a compilat un cronograf în care 

vorbia cu laude și de neamul lui Radu-Vodă. EL va fi schim- 

bat scrisori cu Meletie Pigas 3, a poftit pe Chiril Lukaris, Pa- 

triarchul Alexandriei, să vie la Tirgovişte spre a predică bo- 

ierilor munteni î. Căsătorit cu o Greacă, Arghira, bun prieten 

al Grecilor din Constantinopol, în lumea cărora a căutat şi 0 

soție fiului săă Alexandru Coconul 5, părinte al unui al doilea 

fii cu numele de Nicolachi şi al unui al treilea care fu pri- 

vit, cu dreptate, ca Grec: Mihnea al III-lea, avînd lingă el 

ca sfătuitor pe Grecul Vevelli din Creta * şi pe cumnatul 

săi Levantinul Bartolomeiii Minetti “, el pare că întrupează 

în sine un noă curent de cărturărie străină neamului nostru: 

curentul grecesc. În același timp cu dînsul şi cu fiul săă 

grecisat Alexandru-Vodă, stăpinește apoi Alexandru Iliaș, 

care fusese crescut în Răsărit, unde trăise o mare parte din 

viaţa sa tatăl săi, [lie Lăpuşneanu *: mamă-sa trebuie să fi 

fost 'o Greacă, soţia sa, Elena, era fata lui loan Catargiu Ba- 

nul, alt Grec; în Moldova şi în Țara-Romănească 
e] veni încun- 

jurat de Greci, în potriva cărora Muntenii făcură o răs- 

coală ?. 
| 

Unele încercări de a grecisa Biserica se observă pe acest 

timp : la plecarea, lui Eftimie locul de Mitropolit îl iea Luca 

1 V. Zi, 4, rom. în sec. al XVII-lea, |, p. 28, 

2 id, 

3 V. scrisoarea acestuia către Mihnea-Vodă, tatăl lui Radu, tipărită de Le- 

grand în colecţia scrisorilor imi Pigas, 1902, PP: 106-7. 

4 Jdid., pp: 28-9. 

5 Acesta luă pe fata gealepului Scarlati; v. Socotelile Brașovului, în An. 

Ac. Rom. XXL, p. 168. 

e V. Studit și doc., 1V, Prefaţa. 

Soc. Brașovului, Î cup. 161. .a 

Ss V. mai sus. 

9 V. Studii și doc. IV, tabla.  



  

CULTURA SLAVONĂ CAIX 

de Buzăi, un Cipriot învățat!; Matei al Mirelor căpătă 
egumenia la Dealul. Mănăstirea Sf. Sava din lași, care avea 
la 1625, supt Radu Mihnea, cînd fu reînnoită de loan Pos- 
telnicul, nepotul lui Scarlati, un egumen grec, din Cipru ?, 
era închinată încă de Petru Șchiopul unei mănăstiri răsări- 
tene, care-și clădise mitocul pe un loc dăruit de acest Domn 3. 
Aici închinarea venia de la sine: clădirea cea nouă era a 
mănăstirii răsăritene, precum orice ctitor avea drepturile sale 
asupra ctitoriei ce înnălțase. Îndată se vede insă o mănăstire 
nouă a cărei desvoltare e asigurată de la început de către 
ctitor prin supunerea, închinarea ei la un Loc Sfint din Ră- 
sărit: Nestor Ureche şi soția sa Mitrofana4 făcură să se zi- 
dească, în apropierea mănăstirii vechi a Neamţului, lîngă un 
riii secat, un noii lăcaș de viaţă călugărească ; el era gata 
la 1i* Octombre 1604, cînd Nestor, Mitrofana şi copiii lor 
Vasile, Grigore, Nastasia şi Maria îi dăruiesc moşiile Tăr- 
peştii, Giurgeștii și Giuleştii, aceasta din urmă fiind dată și 
de loan Mogildea Vornicul de Poartă; la 15 April următor, 
Domnul -de atunci, Ieremia Movilă, întărește stăpînirea peste 
aceste sate, precum și peste Ungheni, Drăgușani, Negrilești, 
Topolița, Poiana lui Giolici, Petricanii şi Scociuhanii, venite 
de la evlavia aceluiași întemeietor 5. Mănăstirea lui Nistor 

UV, Zsi. dit. rom. în sec. al XVIII-lea, |, p. 28; cf. şi Stadt și doc, VI, 
p. 465, no să. 

2 Melchisedek, Aotife istorice și artheologice, p. 244. 
3 Arch. istorică, LI p. 127. 
4 Fata lui Joan și a Mariei — Melchisedek, Vozize îst. și arch., p. 14, 

nota 2: să nu fie aceștia loan și Maria Movilă, părinţii Movileştilor? Așa sar 
lămuri lesne legăturile strînse dintre Nestor Ureche şi acest neam de boierf, 
care ajunse de la 1595 o dinastie. Cf, Ștefan Orășanu, Cronicarii moldoveni 
din sec. al X Virlea, Bucureşti, 1899, pp. 50-1. 

5 Arch, Statului, Neamţ, IN, 300 și WVeamj, n 1257; donațiile lui Ureche: 
cea d'intăiă e tipărită în Azc4. ist, Ii, pp. 46-7, cu data falșă de 7108, în 
loc de 7113; zbid., Weamf, IV, 301 : întărirea lui leremia-Vodă; 14id,, VI, 2: 
același Domn întărește, la 3 Iulie 1604, schimbul făcut de Ureche cu mănăs- 
tirea Galata, pentru a căpăta satul Petricanii ; ibid, Weamp, n 113. : leremia 
dă mănăstirii două cenose yraperi: «două sate ungurești», la 13 April 
1606; ifid., Neamf, IV, 4: nouă cumpărătură a lui Ureche, la 28 Iunie 1610, 
— Cf, Orășanu, 7. e. pp. 50-4. 
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Ureche nu primi un nume romănesc, ci pe acel grecesc de 

Xiropotamul, care era şi al unei lavre din Atos; Vornicul 

moldovean însuşi va fi fost acela care închinâ clădirea sa 

mănăstirii răsăritene, al cărei nume îl purta. 

Peste doi ani de la sfințirea mănăstirii Secul— căci aşa-i 

ziceai toți «Xeropotamului» moldovenesc —, soţia Logofătului 

loan Gole închina mănăstirea înnălțată de acesta la lași, 

Golea, — pe care mai tărziă o refâcu numai Vasile Lupu, — 

către altă lavră a Muntelui Sfint, Vatopedul :. 

Dar marele închinător de mănăstiri romăneşti a fost Radu- 

Vodă Grecitul, fiul Turcitului Mihnea. În Moldova, el a ali- 

pit fundaţia cunchiului» său Petru Șchiopul, Galata — numită 

după o mahala ţarigrădeană —, Sfintului Mormiînt din leru: 

salim, de care atirna și biserica Sfintului Sava din laşi?. 

Cind Radu drese şi împodobi mănăstirea bucureşteană care-i 

poartă numele: Radu- Vodă, el socoti că o asigură închinînd-o 

la Atos, mănăstirii Ivirului, unde se spune că el ar fi petre- 

cut în copilărie ca să învețe bine carte grecească. Mănăs- 

tirea Stănești, a Buzeştilor, fu închinată pe aceiași vreme, de 

Gavril Movilă, Scaunului patriarchal din Alexandria, spre a 

face plăcere oaspetelui prețuit care era patriarchul Chiril*. 

Cu acest act al lui -Gavril-Vodă începe închinarea la Locurile 

Sfinte a unor lăcașuri, asupra cărora Domnul închinător n'avea 

nici-un drept, între altele și fiindcă trăiaii urmașii ctitorilor. 

Dar toate aceste străduințe, care se înţeleg foarte bine 

cînd se gîndeşte cineva la legătura tot mai strinsă ce era 

între ţerile noastre şi Constantinopolul Sultanilor, nu duseră 

la o mare izbîndă a direcţiei nouă. Slavona decăzu neconte- 

nit, dar greceasca nu se arătă în stare să-i iea locul, și ast- 

fel curentul romănesc putu să se împuternicească, măcar atita 

vreme cît cartea înnaltă era lăsată în părăsire, supt apăsarea 

unor împrejurări grele. 

Nimeni nu s'a gîndit vre-cdată, cum își inchipuie atiția 

1 Melchisedek, Chron. Romanului, |, p. 237: 

2 Melchisedek, Wotife, pp. 280-1; cf. Hurmuzaki, XI, p. LXX, nota 3. 

3 Constantin Căpitanul, ed. Iorga, p. 107. 

4 Studii şi doc, V, p. 431, nota 1,  
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buni patrioți, a căror cultură și judecată nu stă la acelaşi 
nivel cu sentimentele pe care le profesează, — nimeni nu s'a 
gindit deci să facă din elineasca lui Radu Mihnea şi lui 
Alexandru Iliaș, lui Chiril Lukaris și lui Matei al Mirelor, 
a Catargieștilor și a Scarlaţilor, limba Statului. În Biserică, 
această limbă n'a pătruns decît în acele părți unde, în urma 
actului de închinare, egumenul şi o parte din călugări ajun- 
seră a fi Greci, dar aceasta nu se întimplâ decît simţitor 
mai tărziu și în foarte puţine locuri. 

Dimpotrivă, și în viața de Ştat, şi în cartea bisericească, și în 
puţina carte mireană care se înjgheba pe lingă aceasta, limba 
țerii capătă un loc care e destul de mare în anumite timpuri. 

2. PĂTRUNDEREA LIMBII ROMĂNEȘTI ÎN VIAŢA DE 
STAT ŞI ÎN BISERICĂ. 

În Moldova nu sa văzut nici-un act domnesc de danie 
sau judecată scris în romănește pină pe vremea lui Ștefan 
Tomșa, adecă în al doilea deceniu al veacului al XVII. În 
Țara-Romănească, mai Puțin așezată și mai puţin cultă decit 
Principatul vecin, se găsesc un număr de hrisoave de întă- 
rire pe care Simion Movilă le dă sprijinitorilor și slugilor 
sale în anii 1601 și 1602: ele sînt scrise de diaci moldoveni 
sai munteni, într'o limbă deslușită și frumoasă. Fără îndo- 
ială că noul Voevod Simion, care înlocuise din 1600 încă pe 
Mihai Viteazul învins și înțelegea să-i păstreze moştenirea, 
după omorul din Cimpul Turdei, n'avea o slăbiciune deose- 
bită pentru limba poporului său și nu căuta să facă o în- 
noire în scrierea documentelor; dacă totuși el nu vorbește 
slavoneşte supușilor Domniei sale, aceasta e să se atribuie 
nesiguranţei în care trăia, veșnicei lui rătăciri printre răscu- 
lați sai isolării lui într'o țară care nu voia să ştie de dînsul. 
Păcătoșia şi netrăinicia Stăpînirii lui Simion se văd deci și 
în aceste scumpe rînduri în limba noastră. 

Dacă Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, face tot în romăneşte o 
întărire către un credincios al său, alegerea graiului țerii n'are 
altă explicare decît strimtorarea tinărului Domn gonit, care 
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nu găsia lesne la Braşov, unde era, un cuviincios diac de slavo- 

neşte!. Actul e o danie către biserica Sf. Nicolae din Șchei, și 

între marturi se află și popa Mihai, tălmăcitorul Cazaniei, şi 

un popă de Cernavoda, şi popa din Zerneşti şi un grămătic, 

şi un duhovnic al familiei, Timoteiii, şi doi «dascăli», Sava 

şi Vasile ; dar scriitorul e noul popă din Braşov, Neagoslav, 

care era de loc de la Tirgul-de-Floci, la gura Ialomiţei, 

şi fusese chemat de Șchei încă de pe la 1591 2. 

La începutul Domniei sale, şi Radu Şerban dă unele acte 

în romăneşte 5, din același motiv ca şi înnaintașul săi. Cind 

însă el ajunge să fie sigur de Domnie, Radu se întoarce la 

datina slavonă, pe care n'o părăsise de bună voie. Neapărat 

că Radu-Vodă Mihnea, ca un om învăţat ce era, a căutat 

să dea hotărîrilor sale cea mai corectă înfăţişare slavonă ce 

se putea. Dar de la dinsul, și din Țara-Romănească şi din Mol: 

dova, avem destul de multe documente romănești. Acte de 

acelaşi fel pornesc de la toți urmașii lor. 

Ele nu sînt însă alta decit poruncă, în care nu poate fi 

nimic solemn: porunci către vătavi, către pîrcălabi, către de- 

șugubinari şi către orașe: scopul ce se întîmpină mai des e 

vestirea unor scutiri de avere mănăstirească sai episcopală. 

Până la restaurarea slavonismului supt Vasile Lupu şi Matei 

Basarab se păstră deprinderea de a se scrie răpede, romă- 

neşte, pe o bucăţică de hirtie obişnuită, întărită cu pecetea 

cea mică, astfel de înştiințări către dregătorii mai mici, cari 

nici nu ştiaii slavoneşte. 

Orinduielile Domnilor, măsurile lor de reformă, trebuind 

să fie înţelese pe deplin şi de cercuri foarte largi, nu se pot îm- 

brăca în haina tainică a vechii limbi deStat. Astfel prin cuvinte 

romănești se află hotăririle de îndreptare luate de Miron Barnov- 

schi pentru viața mănăstirească şi împrejurările de viaţă la satet. 

1 Papiu, Zesaur, |, pp. 385-7. 

2 V, Stinghe, o. e, p. 4. De la Pătrașcu mai avem însemnări romănești 

făcute în locul pribegiei sale din Germania; Furmuzaki, VIII, p. 400. 

a Studii şi doc., VI, p. 460, n 31. - 

a v. A, Urechiă, în 472. Ac. Rom, Xa p. 251 şi urm, Arch. ist» L', pp, 

175-6, n 259. 
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Alături de asemenea acte romănești, care pornesc din can- 
celaria domnească, sînt actele, mai întinse, mai interesante 
și mai folositoare, care se primesc acolo. Acestea sînt ra- 
poartele zsravnicilor lui Vodă, cari merg să hotărnicească 
şi să aleagă, în urma unei piri, în toate colțurile țerii. S'aui publi- 
cat două acte de acest fel, supt care e de o potrivăiiscălit Cămă- 
raşul Seachil, dintr'o familie ungurească, dar căruia se vede căi 
făcea plăcere să-și scrie mărturiile de cercetare în romănește !, 

Obiceiul de a se face testamentele în romănește se păs- 
trează. A fost vorba de al lui Radu Şerban, redactat la Viena. 
“Mama lui Mihai Viteazul, Teodora, în călugărie Teofana, puse, 
la 1602, pe ecălugăraşul Gavriil logofăt, de la schitul» Coziei 
să-i scrie romănește voinţa cea de pe urmă, și ela indepli- 
nit această sarcină, lăsîndu-ni una din cele mai duioase pa- 
gini din scrisul nostru cel vechii 2. 

Şi inscripțiile de pe morminte se sapă în romănește. Astfel 
se înfățișează pisaniile lui Radu şi Stroe.Buzescu. Cite-va cu- 
vinte romăneșşti se cetesc, la mănăstirea Dealul, pe piatra care 
a acoperit multă vreme capul despărțit de trunchii al lui Mihai 
Viteazul, și tot în romăneşte făcură nepoții pomenirea mamei 
lui Mihai pe lespedea ce se vede incă la Cozia?. 

«Învățăturile» solilor vor fi fost scrise tot în limba ţerii. 
Mai vrednic de luare aminte e faptul că tratate chiar se în- 
cheie. în romănește cu vecini cari nu înțelegeau lesne limba 
Slavonă. Astfel tratatul lui Radu Mihnea cu Brașovenii, care 
poartă data de 12 Septembre 1612 £. 

lar mărturiile orăşeneşti, zapisele de la ţară nu vorbesc în 
curind altă limbă5. 

* Hurmuzaki, XI, pp. 906-7; Arch. îst,. Li, p. 22. Cf. raportul făcut la 18 
April 1612 de Mitropolitul Anastasie, de Mitrofan episcopul de Roman și de 
Marele-Logofăt Voico ; în Arch. Statului, Neamg, n 1259; cf. n 1258; Mel- 
caisedek, Ciron, Rom., |, pp. 240-1, V. și Cuvente den bătrăni, L, pp. 159-60. 

2 Papiu, Zesaur, |, pp. 389-90; Aricescu, Revista istorică a archivelor, 
1, pp. 101-3; D. Onciul, în Cozvordiz? literare pe 1901. 

3 Am. Ac, Rom. seria 1, X, p. 305; Studii și doc, IV, p. XX, nota 1; 
Gaster, CArestomatie, |, p. 44, No XV. 

A An. de. Rom, XXI, p. 170. 
5 V. si Curvente den bătrăni, I, pp. 130-1; cf. Studii și doc., VI, pp. 134, 00 XII. 
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Chiar în Biserică, pe lîngă destulă slavonă, se întilneşte şi 

multă romănească. 

Începînd întăi cu Moldova, Agafton de Roman, retras 

după 1606! la mănăstirea Moldaviţa, scrie romăneşte, din 

acest adăpost al bătrinețelor sale, Saşilor din Bistriţa 2, Teo- 

dosie Barbovschi, episcopul de Rădăuţi de pe această vreme, 

era, cum știm, un clericale cărui cunoştinți se alcătuiaii mai 

ales din buna cetire și scriere în romăneşte: numit în locul 

iui Mardarie, care fusese făcut Mitropolit în 1595 î, şi al lui 

Amfilohie, mort în 1598-94, elurmâ ca Mitropolit, între 1604 

şi 16065, lui Gheorghe Movilă, care muri tot așa de neîn- 

vățat cum trăise, pe rind prieten al catolicilor și sprijinitor 

al ortodoxiei străbune €. 

De la Teodosie n'a rămas nimic decit amintirea creşterii 

pe care a dat-o lui Ştefan ful lui Petru Şchiopul 7. El a fost 

silit să părăsească Scaunul săă de archipăstor, fiind învinuit 

că a voit să otrăvească în împărtășenie într'o zi de Paşti pe 

1 Melchisedek, Ciron. Romanului, LI, pp. 2285-30. 

2 Doc, Bistriței, |, p. 3, DY; pp. 12-3, 09 XV. 

3 După Nicanor — cf. Melchisedek, Câroz. Romanuhii, I, pp. 216-S şi 

Studii și doc. LUI, pp. 38-9 şi nota 1 — și Mitrofan, ambii Mitropoliţi ai Jui 

Aron-Vodă. Cf. Relațiile cu Lembergul, |, pp. 111-3; Hurmuzaki, XI, p. 40. 

n0 Laxxiz. E însă ciudat că Mardarie se mai ivește odată în 1595, — Mel- 

chisedek, în An. Ac. Rom. IN, p. 28. Gheorghe Movilă, Mitropolitul de 

drept, era atunci pribeag. 

4 Studit şi doc., VI, pp.. 609-10. 

5 La 21 August 1604, el era încă la Rădăuţi (Melchisedek, Căron. Roma- 

nului, 1, p. 232); în Octombre din același an, Gheorghe e Mitropolit 

(aceleaşi Pofize, pp. 12-5); încă de la 20 Ianuar 1606, găsim pe Teodosie ca 

Mitropolit (același, Chron. Romanului, 1, p. 237). El era Mitropolit la moartea 

lut leremia Movilă, în ziua de 1o Iulie st, n. 1606 (Melchisedek, în An. Ac. 

Rom VII, p. 260), 

5 Melchisedek, în Ap. Ac. Rom. LII, p. 25 şi urm, Dacă Melchisedek 

(An. Ac. Rom, VII, p. 258) a cetit bine data de 7107 pe 0 icoană de la 

Suceviţa, Gheorghe Movilă s'ar fi retras la această mănăstire, unde el ar fi 

fost dect prin 1608-9. 

71 V, mai sus, p. CLV; pentru un manuscript ce a dăruit el Suceviţei, ctito- 

ria Movileştilor, v. Melchisedek, în Az. 4c. Rom, VII, p. 261, no 11; cf. și 

n? 12, 
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Domnul săi, Constantin-Vodă Movilă ; această ştire o avem printr'un raport venețian din 1610, dar se pare că mazilirea şi supunerea la chinuri a lui Teodosie s'a întîmplat înnainte de aceasta, căci încă de la 5 Februar 1609 o mărturie e dată de «chir archiepiscop Anastasie Crimcoviă, Mitropolit de Suceava şi a toată țara Moldovei 1», 

Anastasie Crimcovici sau, cum îi zicea toată lumea, «Vlă. dica Crimca 2», e cel d'intăiu cărturar care de la moartea lui Teofan încoace păstorește Biserica Moldovei. Era un fecior de boier: tatăl săi se chema Ioan Crimca, iar mamă-sa Cristina 3, El pare să fi fost rudă cu Stroiceștii, căci împreună cu Lupu Stroici şi cu fiul acestuia Ionașco înnălță el frumoasa clădire a mănăstirii Dragomirna, care rivalisa Oarecum cu cealaltă mănăstire nouă din Moldova, Suceviţa Movileştilor, și mai ales a înnaintașului săi Vlădică Gheorghe 4, și o întrecea prin aleasa ei frumuseță. La moartea, în 1608 sau 1609, a lui Lupu Stroici, Anastasie era de faţă, împreună cu Simion Vis- tiernicul, fratele bolnavului, cu Spătarul-cel-Mare Gheanghea, cu Vasile fiul lui Lupu și cu Toader Boul care avea o da- torie ia Stroici și rugă pe Mitropolit să o amintească celui ce avea atunci alte gînduri decît al averilor de pe pă- mînt 5, 

Anastase iscăleşte cu aceleași adusături din condeiii ca și cochetul caligraf Lupu sai Luca Stroici. Caligraf era și el, Vlădica, şi în manuscriptele pe care le avem de la el — danii către mănăstirea sa a Dragomirnei — dacă n'a scris textul chiar, ela adaos frumoase ilustrații, înfățişîndu-l pe el însuși, pe Ştefan-Vodă Tomșa, mai multe chipuri de sfinți şi de în- 

1 Arch, Statului, Neag, XxxvIa, 7. Tot în 1609, în Septembre, el apare ca Mitropolit în notița unui manuscript (Melchisedek, în 47. 4e. Rom., VII, Pp. 285-7). 
? Aşa stă pe Vol actului citat 
3 Melchisedek, în 4p. Ac. Rom., VII, pp. 385-6; cf. Srudit și doc, VI, p. 6o9, nota 1, 

* Melchisedek, 7. e, pp. 289-91. 
3 Arch, Statului, Neam, XXXVI, 7. 
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geri, și a pus însemnări, frumos scrise, la sfirşit, ca să se 

ştie din rîvna cui ai venit ele la mănăstire !. 

S'ar putea ca Anastasie să fi fost cel d'intăiii egumen de 

Galata?. Credincios faţă de Domnul săi, Petru-Vodă, el l-a 

întovărășit în pribegia lui prin Apus, după ce de faţă şi cu 

dînsul s'a făcut căsătoria tainică a lui Petru cu Doamna 

Irina. La Tulln, în Austria, Anastasie e martur în cea d'in- 

tăiu diată a fugaruluit. Dar el nu se mai găseşte în alaiul 

.pribeagului, şi, pe de altă parte, Petru se plinge în 1594 

că î-a murit «un popă grec bătriu, cel mai de cinste». 

E mai de crezut însă că ai fost doi Atanasie şi că acel 

care a mers cu Vodă în Germania şi a murit acolo, era un 

Grec. 

Cellalt Atanasie, Moldoveanul, înlocui la Roman pe Leo- 

osie Barbovschi, trecut la Mitropolia din Suceava; apoi 

peste doi ani îl înlocui și în Scaunul de Mitropolit, Domn 

fiind pe atunci Constantin Movilă. Anastasie, prin originea si- 

tuaţiei sale de ierarch, ca şi prin legăturile sale cu Stroiceștii, 

trebuia să fie un părtenitor al dinastiei Movilă. Totuşi el se 

împăcă bine și cu urmașul lui Constantin-Vodă, Ştefan 

Tomșa, pe care-l zugrăvi în manuseriptele sale şi la sfințirea 

mănăstirii căruia, Solca — iarăși o mănăstire nouă —, el sluji 

în fruntea clerului moldovean, lingă Mitrofan de Roman, 

fostul egumen al Moldaviţeit, Losif poate, episcopul diocesei 

nouă, întemeiată la 1598-9%, a Hușilor, şi Efrem de Rădăuţi, 

fost episcop al Huşilori. 

1 Melchisedek, 7, €.; IL. Bogdan, în aceleași 47. Ac. Rom. XI, p. 21 

și urm, 

> Cuvente den bătrăni, |, p. 192. 

3 Hurmuzaki, XI, p. 218, n0 COCUI. 

4 did, p 251; p. 519, 09 DOL: 

Zid, p. 417, 09 DIV; V. şi p. 465. 

& Doc, Bistriţel, L pp. 123, D9 XV; PP- 80, 99-100. 

7 Studit și doc. VL p. 610; cf. Melchisedek, în 47. Ac. Rom. II, p. ar. 

Crearea diocesel nouă se datori sfaturilor lui Nichifor, vicariul patriarchal. 

care străbătu pe atunci Moldova. V. tablele volumelor XI şi XIL din Hur- 

musaki. 

5 Wickenhauser, Radautz, pp. 2-2: Că și Anastasie ar fi fost episcop de  
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La sfirşitul anului 1615 însă, Doamna lui Ieremia-Vodă năvăli 
în țară cu cei doi coconi mai mici ai ei, dintre cari făcu pe 
Alexandru Domn al Moldovei pe citeva luni de zile: Anas- 
tasie se grăbi să încunune pe noul stăpinitor. Turcii se adu- 
nară îndată împotriva lui şi-l înlocuiră, nu cu Tomșa cel gonit, 
ci cu Domnul muntean, Radu Mihnea, un om de incredere!. 

Radu schimbâ pe Mitropolitul trădător și puse în locul lui 
pe un Teofan, al cărui loc de pornire nu-l cunoaștem; un 
noi episcop, Mitrofan, apare la Huși, iar în locul lui Pave! 
din Roman se numi un Atanasie, călugăr moldaviţean?. 

Noii episcopi nu avură aceiași soartă; cel de Roman şi 
cel de Huși rămaseră în eparchiile lor și după plecarea lui 
Radu-Vodă, pe cînd Mitropolitul Teofan trebui să părăsească 
ţara odată cu dînsul, în 1619. Anastase Crimca luă iarăşi 
cîrja archipăstorească, pe care o păstră pănă la moarte, pe 
cind Teofan trebui să-și caute un adăpost în mănăstirea mun- 
teană a Bistriței, unde el se afla la 1623, întitulindu-se «fost 
Mitropolit al Sucevei» 3; ceva mai tărziii el stă la mănăstirea 
Slatinei, unde era egumen Partenie 4. Întoarcerea lui ar putea 
fi în legătură cu noua Domnie moldovenească, sfîrşită prin 
moarte, în 1626, a lui Radu. 

La 1628 Anastasie era încă în viaţă, dar peste trei ani 
Atanasie de Roman îi urmase5. În 1632 şi el făcea loc lui 
Varlaam, încă înnainte ca strălucitul Domn Vasile Lupu să 
fi luat în stăpinire Scaunul Moldovei, Noul ierarch fu hiro- 

Radăuţi, n'aş admite numai pe temeiul unei inscripţii raportate de Wicken- 
hauser. — Pentru alt Efrem de Rădăuţi, mort în 1616, care a scris o Psaltire 
slavonă Moldaviţei, unde şi-a încheiat viața, v. Wickenhauser, 7. e. pp. 23-4 
şi Marian, Zascrigfiunt de pe manuscripte și cărți utchi din Bucovina, Su- 
Ceava, 1900, Cf, de același, Cozdica: măzăstirii. Solca, ibid, 1901. 

1 V. vol, LV, Prefaţa. 
2 Actul de închinare al mănăstirii Galata, 1617;v. Hucmuzaki, XI, p. LXX, 

nota 1, 

3 “Tocilescu, în A. Ac. Rom. VIII, p. 196. 
Doe. Bistrijei, |, pp. 35-6, n” xvIr; P. 42, u01vr, 
Melchisedek, Cazon. Romanului, |, pp. 254-5. Pentru Atanasie, v. şi le- genda raportată de Ghenadie Enăceanu, o. e, p. 161 şi urm,, 181 și urm, S V. Melchisedek, o, E. p. 255. 

4 

3 
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tonisit la 23 Septembre 1632, şi cuvintul de îndemn îl rosti 

marele teolog al Răsăritului grecesc, Meletie Sirigul !. 

În toată această vreme, Biserica moldovenească nu pro: 

duce nimic decît lucrările de caligrafie ale lui Crimca. De 

vre-o mișcare literară în romănește, nu poate fi nici vorbă. 

Mitropolitul. muntean Luca, foarte lăudat pentru învățătura 

sa, n'a lăsat în urmă-i nimic decit niște manuscripte slavone 

date mănăstirii sale, Izvoranu, din judeţul Buzăii >. 

Mai folositor a fost culturii romănești contemporanul său 

Teofil, episcopul de Rimnic, care era de sigur Romîn. Acest 

prelat, care a ajuns pe urmă şi Mitropolit şi a fost între- 

buinţat de Leon-Vodă și în solii prin Ardeal, la pribegi 3, a 

sprijinit pe scriitorii de slove frumoase, şi pe vremea-lui lu- 

crează în mănăstirea Bistriţei, egumen fiind Anania, la 1627, un 

caligraf călugăresc cu numele de Mardarie 4. Din Bistrița, din 

schimnicia ei, unde fusese stareţ, venise însuși Teofil, care 

se afia acolo, adăpostind, între alți fugari înnaintea Ungurilor, 

şi pe Mitropolitul grec Matei al Mirelor, în 16115. 

Același Teofil a pus pe un călugăr care stătea de sigur 

la Bistriţa și care ştia bine slavoneşte, Mihail Moxalie, să 

traducă un Cronograf. Pentru întăia oară se dădea astfel 

Rominilor acea povestire a întîimplărilor biblice și a vieților 

Împăraţilor țarigrădeni, care era o carte de cetire foarte 

plăcută şi răspîndită în Răsăritul grecesc și slavon. 

Mihail Moxalie— «Moxa» e o scurtare sati o greșală de copie 

în Cronograf — un Romin, fiindcă lucrarea sa romănească 

e făcută «pre limba noastră», un Romiîu oltean cu oare care 

carte sirbească—el zice Vidinului D744 —, nu e numai un 

traducător. Înnaintea lui n'a stat un singur izvod pe care să-l 

fi tălmăcit așa cum era; ci din mai multe scrieri slavone el 

a pregătit, prescurtind, cronograful pe care i-l ceruse Vlădica 

1 Bianu, în Columna lut Ţraian, 1882, p. 212. 

2 Bibl. Ac. Rom,, mss,. slavone 105, 109. 

3 Studii și doc, IV, tabla. 

4 Mss slavone ale Ac. Rom. V. Odobescu, în Rezista Română, |, 

5 Manuscripte din biblioteci străine, 1; în An, Ac, Rom, XX, p. 243.  
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Teofil. Ici şi colo el adaoge de la dînsul cîte o lămurire, pre- Cum aceia că între năvălitorii slavi dintr'o vreme îndepăr- tată s'ar fi afat şi <Rumîni»>, spuind apoi anume: <Rumîni munteni»>!; «el dă, poate de la dinsul, şi data întemeierii Prin- cipatului moldovenesc, așa cum ea se găsește în vechile cro- 
nici slavone ale acestei ţeri 2. 

Întăia, Moxalie se oprise în mijlocul istoriei bizantine din veaculal XII'*, după ce alesese din cronografele sale mai mult zugrăvirea feţelor împărăteşti și anecdotele. El pusese capăt lucrării sale prin cîteva frase retorice, arătind şi data cînd i s'a oprit condeiul, Septembre 1620. Găsind însă calte izvoade», el fu îndemnat, saă se îndemnă Singur, a merge mai departe, oprindu-se numai la hotarele noului letopiseţ. Căci acesta nu mai era un cronograf, ci o cronică a «Şcheilor» de peste Dunăre, nişte anale bulgaro-sîrbești care se întindeau pănă în veacul al XVi=3; citeva rînduri de cronologie făcură le- gătura între partea întăi şi a doua a povestirii romănești despre viața Împăraților din toate neamurile. Cronica bulgă- rească e urmată pănă la 1413, iar de aci înnainte vin la rînd analele sîrbeşti. Moxa însuşi a dat poate o urmare acestor din urmă, povestind tot așa de pe scurt întîmplările din țara sa 4. Felul de a prescurta al lui Moxa se vede lesne cînd se alătură această parte din urmă a lucrării sale cu originalul, care s'a păstrat. Singurul lui scop e să fie mai scurt decit izvodul, dar el nu va jertfi expunerea acestuia de cite ori e o descriere ceva mai împodobită cu tradiționale frase retorice. Traducerea e bunişoară, dar i se întîmplă lui Moxa să lase în slavonește cuvinte al căror înțeles nu-l poate desluşi. Limba mare nici-un caracter regional, ci e vădit adaptată după aceia din cărțile bisericești : nu arare ori se întîlnesc şi ar- chaismele din acestea, precum și condiţionalul cu să, între- 

i Hasdeă, Cuvente den dătrăni, |, p. 377. În antă parte el zice: «Rumănt> Romanilor. 
- ? Zid, p. 405. 

3 CE. Studi? și doc., IU, p. 1 şi urm. și. Bogdan, în Archiv fir sia- dische Philologie, XUL. 
1V. Suzi și doc. IUL, p. 1 şi urm. 

71304. Vol. VII, 
Iă 

    

 



CXXX VEACUL AL XVII-LEA 

buinţarea unor perfecte simple învechite, că feacză, şi a unor 

cuvinte anticvate, precum sînt mzesereare, cărtulariă, Ş. a. 

De altminterea, lucrarea lui Moxa, care s'a păstrat într'un 

singur manuscript — care e însă, de sigur, o copie — n'a 

prins în lumea puţinilor cărturari ai timpului, — în parte și 

din causa noului curent slavon care izvori peste puţin dintr'o 

stare de lucruri mai liniştită ; cei ce alcătuiră peste vre-o ciţi- 

va ani cronografe romănești n'aveaii nici-o cunoștință despre 

acest înnaintaş al lor!. 

3. PETRU MOVILĂ ȘI ÎNRIURIREA SA. 

La 1631 ajunge Domn muntean prin luptă şi se păstrează 

ca Domn prin înțelepciunea sa şi prin iubirea ce aii avut-o, 

timp de peste douăzeci de ani, cît a stăpinit, toţi pentru 

dinsul, — Matei Basarab. EI nu venia în Scaun numai pentru a 

se trufi cu purtarea semnelor domneşti, pentru a stringe bani 

şi a lăsa un nume răsunător în amintirea urmaşilor ; cobo- 

ritor al Domnilor de demult, coborttor romîn al Domnilor 

romini, viteaz din sîngele vitejilor, el avea scopurile sale scrise 

pe steagul pe care-l desfâşurase, chemind țara în jurul lui; 

el voiă să aducă înnapoi trecutul, trecutul de bogăţie, de 

cinste, de putere, de mindrie şi de învăţătură. Privind în 

urma vremilor, el zăria la depărtare de un veac un chip de 

sfint purtător de cunună lumească, împăciuitor de ţară, în- 

frățitor de boieri, înnălțător de biserici, sprijinitor al meşte- 

şugurilor şi al ştiinţii celei bune de carte: cellalt Basarab 

era Neagoe. Matei Basarab voi să samene lui Neagoe Ba- 

sarab. Din moștenirea acestuia făcea parte însă și cartea 

slavonă. Toţi o uitaseră aproape, precum uitaseră şi datinele 

şi rînduielile bune: ca şi pe dinsele, el voi s'o învie pe 

dînsa, socotind — aceasta era greșeala lui — că sînt de o po- 

trivă de folositoare pentru înnaintarea neamului. Neagoe 

văzuse cum se tipăresc supt ochii săi cărți ce erati să bucure 

„ortodoxia. întreagă ; şi Matei voi să-și aibă tiparnicii săi pentru 

cărţile sfinte. 

1 CE, şi Zap. Zit, rom. în sec, al XVIl.ea, tabla, la numele lui Moxalie. 

Pentru amestecul lui în alte lucrări literare, v. mai departe.  
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Matei însuşi, Agă pănă la suirea sa în Scaun, luptător al lui Mihai Viteazul în tinerețele pe care le lăsase departe în urmă:i!, nu era un oin învăţat: fără îndoială că el nu atinsese acea înnălțime a învățăturii care era ştiinţa de Sslavoneşte, și la cărţile ce au ieşit pe socoteala lui el nu se putea uita de- cît ca la lucrări frumoase pe din afară: e vrednic de luare aminte și faptul că Viaţa lui Nifon, în care se cuprindea și atita din viața lui Neagoe însuși, că Învățăturile aceluiași Neagoe s'aii tradus pe vremea lui, poate ca să slujească Domnului însuşi 2. Mitropolitul său Teofil, pe care-l punea în fruntea soliilor 2 şi-l aşeza lingă el mai presus de toți ceilalți sfetnici, bătrinul Vlădică Teofil, era dintre acei doritori de cetire cari aveau nevoie de mijlocirea tălmacilor de slavoneşte. Urmașul săi la Rimnic şi mai târziu și la Mitropolie, Ignatie, era un popă din Nicopol, pe care-l înnălțase ajutorul dat lui Matei-Vodă în timpuri grele; el știa atita slavoneşte cît trebuia să ştie un cleric bulgar. Nu știm ce însușiri va, fi avut în această privință episcopul de Buzău din acea vreme, Efrem. Nici Ştefan Mitropolitul, care înlocui la 1648 pe necunos- cutul Dionisie, urmașul la 1642 al lui Teofils, n'a lăsat altă do- vadă de învățătură decit că a făcut cîteva tălmăciri uşoare şi că i S'a insemnat şi lui numele pe tipăriturile plătite de Domnul săi, Învăţatul în slavoneşte a fost pe vremile lui Matei cum- natul săi Udriște Năsturel din Fiereşti, fratele Doamnei Elena. Dar rostul lui cărturărese și politic începe numai ceva mai tărziă. Tipografia Domnească lucra de ciţiva ani de zile, cînd cărți de-ale lui Udrişte intrară sub teascurile ei. 

Întemeiarea acestei tipografii porneşte din altă parte, de la acel fiă înstrăinat al țerii, de la acea vlăstare domnească Inată departe de vintul pribegiei, care a fost Petru Movilă, 
1 V. Studi? și doc, V, pp. 6q0-1. 
* V. mai sus, P. LII, nota 7, 
3 Studii și doc, IV, PP. CCI, 215, 218, 221. 
* Magazin istoric, IN — Cronica lui Stoica Ludescu — P. 314 : «popa Ignatie Sirbul den Necopole». Cf. Szauziy și doc. V, p. 629, - 5 Pomelnicul din Tirgoviște, în Sfudi: și doc, V, p. 629, nota 1; $ Ghenadie Enăceanu, o. ce, p. 138: uotişele lui Petru Movilă, 
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Petru-Vodă Moldoveanul, starețul şi Mitropolitul Chievului 

rusesc. Dacă a fost o înrîurire rusească asupra culturii romă- 

nești de atunci, trebuie să nu se uite că ea venia din Rusia 

polonă, şi nu din Rusia Ţarului, care era cufundată încă în 

adînc întunerec, şi de la o Mitropolie rusească, unde un Ro- 

mîn ajunsese cea d'intăii lumină a conştiinţii, a învăţăturii, 

a lucrului cu mintea. Să n'o uităm nici noi, și să no uite 

nici alţii. 
Petraşcu s'a născut la 21 Decembre 1596, pe cînd tatăl 

săi Simion Movilă era numai Hatman al Moldovei. N'avea 

încă patru ani, cînd Simion începu lupta sa zădarnică pentru 

Domnia munteanâ; Doamna Marghita şi cu fiii ei rămaseră 

neapărat în Moldova. Simion se întoarse și el aici, bătut, dar 

după cîtva timp el ajunse stăpinitorul acestei țeri, după 

moartea fratelui său Ieremia, în lulie 1606. Petrașcu avea 

atunci mai puţin de zece ani, şi el văzu peste cîteva luni de 

zile pe tatăl săi mort, poate prin otrava dată de cumnata 

lui, Doamna Elisabeta a lui leremia. Marghita voi să aşeze 

într'un Scaun prea mare pentru el pe fratele cel mare al lui 

Petraşcu, pe Mihăilaş, şi se iscâ supt ochii plăpîndului copil 

un crincen războiii care se mintui prin fuga Marghitei, învinsă 

de Constantin Movilă. | 

Totuşi Petraşcu se întoarse în Moldova stăpinită de vărul 

săi dușman, Constantin-Vodă: la 15 Septembre 1610, else 

găsia la mănăstirea familiei sale, Suceviţa, unde vorbia cu 

un casnic al Movileştilor, pe care rivna pentru Dumnezeii îl 

făcuse să se îmbrace în rasa călugărului. 

Aceste împrejurări de morți năprasnice şi bănuite, de răz- 

boaie învierșunate, de nestinsă ură între oameni ce făceau 

parte din aceiaşi seminţie, vor fi lăsat o neștearsă întipărire 

de groază asupra lui Petraşcu. Marghita, tot așa de iubitoare 

de putere ca şi Elisabeta, lupta înnainte pentru Domnia. 

odraslelor sale. Mihăilaș murise; Gavril venia la rînd, în 

această cheltuire ambițioasă a copiilor. În 1616, după multe 

silinți, el fu numit, dar nu în Moldova, ci în Țara-Romănească, 

şi, de oare ce Sultanul nu voi să-l primească, el se întoarse 

îndărăt în Polonia, unde mai stătu, aşteptind norocul, sin-  
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gurul noroc pe care era învățat să-l înțeleagă, pănă la 
1619!. 

| | 
Petrașcu veni și el la Tîrgovişte şi se împărtăşi de stră. 

lucirea Domniei, care ținu însă abia doi ani de zile2. 
Dar Gavrilaş, căpătînd siguranța că va fi mazilit, fugi în 

Ardeal la 28 Junie 16203; el luă cu dinsul în această țară, 
unde se însură cu o Unguroaică, şi pe fratele său Ioan, care 
nu mai părăsi nici el Ardealult. Doamna Marghita şi cu 
fiii ceilalți, Petrașcu şi Moise, trecu iarăşi în Polonia, În 
1621, cînd Turcii și Polonii se băteau la Nistru, ea nădăjdui 
să vadă pe Petrașcu Domn în Moldova, dar pacea de la Ho- 
tin îi zădărnici această ultimă dorință de a stăpinis, 

Nenorocirea-i răpise moştenirea de Domnie a tatălui său, 
dar ea îi dădu răgaz să înveţe. Tînărul de 25 de ani, care în- 
cheia la 162: cariera sa de pretendeat, era în adevăr un 
om cu neobișnuite cunoştinţi. Pe lîngă limba sa, el ştia lati- 
neşte, rusește, poloneşte, grecește, elineşte şi vechia slavonă. 
Aceasta mulțămită creşterii sale în şcolile polone, și anume 
la Lemberg, de unde-i venise şi cel d'intăiă dascăl, pe care 
Simion Movilă îl ţinea în casa sa, împreună cu cîţiva clerici 
de la Stavropighie?, pe cind diaci din Lemberg erati între- 
buințați de Ieremia-Vodă pentru corespondența sa polonăs. 
La Lemberg, Petrașcu va fi fost colegul Moldovenilor Toma 
şi Gavril, de creșterea cărora se îngrijia cu deosebire Luca 
Stroici?; şi chiar al lui Grigore Ureche, care învăţa în 1616— 

1 V. Socozelile Braşovului, în An. Ac, Rom, XXI şi Sudir și doc., 1V. ? Arch. îst., LE, p. 190; actul nu poate fi din Februar 1618, ci firește din Februar 1619. “ 
3 Soc. Braşovului, p. 153. 
1 bid, p. 153 şi Studir și doc, IV, tabla, 
5 Scrisoareu ei din 30 lunie 1621, tipărită de d, Hasdeii, în Cuwezte den bă- răni, |, p. 225 și urm, nu poate fi decît din 1620. V. şi ale mele Are <rifice asupra culegerilor de documente interna romănești, București, 190,, p. 

24, nota 1. 

$ Studir și doc, IV, p. OXLvIII. 
7 Ghenadie Enăceanu, p. 165. 
* did. - 
9 Hid., p. 168, 
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atunci Petrașcu avea 20 de ani — la școala acelei Stavropighii 

ortodoxe, cu care Domnii Moldovei şi boierii lor stăteau în 

legături de toate zilelel. 

Acum ce era să facă? Să aștepte ceasul fratelui săii Moise, 

care ajunse la 1630 Domn al Moldovei, pentru a se cobori 

de două ori din Scaun și a muri apoi peste graniţa Nistrului, 

în păreri de rău şi în îniunerec? Ciţiva ani el duse încă 

această viață de om mare fără rost: stătu mai mult pe lingă 

Hatmanul polon Chodkiewicz. Mitropolitul Chievului, Iov, îl 

îndemnă însă, la 1627, să se facă monach la vestita măvăs- 

tire Pecersca din reședința lui. Petrașcu primi: el ajunse la 31 de 

ani călugărul Petru și stareţul chinoviei din peşteră, mare-archi- 

mandrit al acestei Stavropighii, şi, peste şese ani după moartea lui 

lov și plecarea unui usurpator, Isaia, — Mitropolit al Chievului. 

Încă de la 1628 el începu a tipări, dind în acest an o tra- 

ducere a Sfaturilor lui Agapet. Ajuns Mitropolit, el îmbună- 

tăţi tipografia, lucră înnainte pentru dinsa şi întemei€ întăiă 

la Pecersca, a cărei stareţie o păstră toată viaţa, apoi la 

«mănăstirea fraţilor» sai Braţcea, o școală vestită, care întrecu 

îndată şi cu mult pe a Stavropighiei, după care fusese alcătuită. 

Ea se numia Gimnasiu — mai tărziu i s'a dat titlul de «Aca- 

demie» —, şi şcolari se intitulati, după grecește, spudei. Lim- 

bile de propunere erai: întăiii slavona, limba Bisericii, a cărei 

curăţie a apărat-o totdeauna, cu ştiinţa şi energia sa, Petru 

Movilă, apoi latina, limba Statului, a acelui Regat polon, în 

care Movileștii jucaă un rol mare, și, pe urmă, greceasca, 

limba Bisericii celei Mari din Constantinopol, de la care Pe- 

cersca dobîndise dreptul de Stavropighie, adecă de orînduire 

nemijlocită supt Patriarchie, şi cu care Petru pusese de la în- 

ceput în legături Biserica lui. Se predaii, cu toată împotri- 

virea catolicilor, și a Regelui chiar, atitea ştiinţe cite se aflau 

în programul oricărei şcoli înnalte latine: gramatica, retorica, 

dialectica, aritmetica, musica, geometria, astronomia şi acea 

cunună a oricăror cunoștinți: teologia 2. Cei mai mulţi das- 

căli vor fi venit de la Lemberg, pe alţii Petru i-a pregătit 

1 Barwihski, Șziri asupra familiet Ureche; în Prinos Sturdza, p. 203. 

2 Ghenadie Enăceanu, pp. 207-8. 
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însuşi, trimeţindu-i și în străinătate. În tot Răsăritul slavon 
nu era pe acel timp nici o astfel de şcoală, nici o astfel de 
tipografie și nici un Mitropolit ca acesta. 

Pentru cultura bisericească în Rusia, Petru Movilă are o 
covirșitoare însemnătate, Oamenii cărturari şi harnici erau 
foarte rari în provinciile rusești ale Poloniei, și mai rari în 
Moscovia: călugări de rînd, ei nu făcuseră nici-o şcoală de- 
osebită şi veniaii în Scaunele ierarchice fără altă pregătire 
decit sfințenia lor, cînd era, şi meșteşugul lor de a-și apăra 
situația împotriva acelor ce ar fi dorit-o pentru dinşii. Vlădică 
şi om învățat nu erat noțiuni care să fi trebuit neapărat să 
se lege între ele. Acum Petru Movilă făcea din Mitropolia 
şi din chinoviile de la Chiev nişte purtătoare de lumină, nu 
numai pentru cler, ci pentru oricine voia să se instruiască 
fără a părăsi sau a primejdui legea sa pravoslavnică. 

Pentru soarta ortodoxiei în părțile ruseşti supuse regelui 
polon. venirea sa în tronul archiepiscopal a fost o întimplare 
minunată şi mîntuitoare. Înnainte de a-şi începe el opera, cato- 
licii, Iesuiţii, cari lucraă de cel puțin cincizeci de ani — de pe 
vremea lui Ştefan Bâthory — pentru înghițirea legii «greceşti» 
din aceste Ținuturi, păreau că se apropie de scopul lor. 
Unirea cu Roma se dezvolta puternică, şi ierarchul unit din 
Lemberg se privia ca adevărata căpetenie religioasă a Ruşi- 
lor din ţara regelui Sigismund; bietul Iov Boreţehi din 
Chiev sati urmașul lui, nerecunoscut de Rege, Isaia, apăreau pe 
lingă rivalul lor din Lemberg ca nişte rămăşiţe ale unui tre- 
“cut sfărimat. Catedrala Sfintei Sofii, această fiică a bisericii 
lui Justinian din Constantinopol, Mitropolia vechiului oraş 
sfint al ortodoxiei ruseşti, era în ruine. Fricoşi față de Papi, 
Mitropoliţii din Chicv nu se gîndiseră a se indrepta către 
Patriarchul din Constantinopol. Petru Movilă a stat de la 
început în relații cu acesta; el a căpătat numirea solemnă 
din partea Cîrmuirii polone, pe lîngă care putea să aibă destui 
Stăruitori; ca să arăte mai bine că ele stăpinul Bisericii 
ortodoxe din Polonia, Petru se sfinţi ca Mitropolit în Lem. - 
berg chiar, și pofti la această ceremonie prelați din toate un- 
ghiurile, cari, venind și stînd de faţă, îl recunoscură. De acum 
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înnainte, vechea organisare pravoslavnică era iarăși în picioare, 

gata de luptă. 

Pentru Biserica ortodoxă de pretutindeni, Petru Movilă a 

fost de mare ajutor. Dacă el a putut fi învinuit, pentru cu- 

mințenia sa şi pentru legăturile de înrudire şi prietenie ce 

avea cu cei mai mari oameni din Polonia, că e prea blind 

față de încercările de cucerire catolică, noul Mitropolit al 

Chievului se arătă cel mai mare protivnic al ceresiei> cal- 

vine. Prieten al ambasadorului olandes la Constantinopol !, 

în strinse legături şi cu agentul ardelean în acelaşi oraş, 

sprijinit călduros de unul şi de cellalt, Chiril Lukaris, fostul 

patriarch de Alexandria, ajuns apoi ecumenic, făcuse însemnate 

concesii Reformei lui Calvin. Supt numele lui apăru la 1632, 

în Apus, un Catechism, redactat încă de la 1621 2, al cărui 

cuprins nu se potrivia cu tradiţia ortodoxă. El putea pătrunde 

lesne în unele părți asupra cărora, ca în Ardeal, se exercita 

şi o presiune oficială pentru a le face să treacă la calvinism. 

Petru Movilă începu o luptă neprecurmată împotriva eresu- 

rilor ce se strecurai supt numele impunător al Patriarchului. 

Prin sinodul ce strînse în Rusia, prin acela care, supt înrîu- 

zirea lui, se adună în Moldova, prin alcătuirea și răspîndirea 

noului săi Catechism — vestita «Mărturisire ortodoxă: —, el 

dădu Răsăritenilor și conştiinţa despre credința lor și în- 

țelegerea trebuitoare pentru a înfrunta şi răspinge pe duş- 

manul viclean. 

Pentru noi, Petru Movilă e, fâră îndoială, un pierdut, un 

înstrăinat, care, de cum s'a așezat în egumenia sa la Pecersca, 

n'a mai scris romăneşte şi care în testamentul săi n'a găsit să 

: pomenească pe nici-un alt Romina decit pe fratele săi Moise- 

Vodă 5. Însă, cit despre aceasta, ela stat necontenit în atingere, 

nu numai cu multele sale rude din Moldova, cu acei cari 

aveati interese față de dînsul— în 1645 încă, el dă o măr- 

1V, Sfudii şi doc, IV, tabla. 

2 Melchisedek, Biserica ortodoxă în luptă cu protestantismul, în Analele 

Academiei Romîne, XII, pp. 2-9. 

% Ghenadie Enăceanu, o. c., p. 319. 
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turie lui Pătrașcu Ciogole pentru stăpînirea moșiei Oşihilibi! 
—, ci cu ierarchia ei bisericească şi cu Domnii ei, 

Astfel, pe la 1627, el primia de la Hrizea, Marele-Logofăt al 
lui Alexandru-Vodă Iliaș, din Țara-Romănească, şi de la Dra- 
gomir Marele-Pitar, un viitor Vornic, un extras din cronica 
lui Mihai Viteazul saă numai o mărturie, cu privire la mi- 
nunile ce s'aă întîmplat la Alba-Iulia cînd s'a întemeiat acolo 
Mitropolia romănească 2: pe amîndoi aceşti boieri el îi cu- 
noştea, de sigur, de pe cînd stătea la Tîrgovişte lingă fra- 
tele săi Gavrilaş-Vodă 3, | 

Pe acest timp Domnia în Moldova ov avea o rudă a lui 
Petru, Miron Barnovschi, care-şi adăugia cu mîndrie numele 
de Movilă. Miron-Vodă nui uită ruda înstrăinată: el îi tri- 
mete un manuscript din Neamţ, care servi la tipărirea, în 1630, 
la Lavra Pecersca, a Octoihului slavon 4: o parte din exem- 
plare numai poartă stema Mitropolitului ; sînt altele care a 
semnul domnesc al Voevodului Moldovej5, În același an, 
patriarchul de Constantinopol Teofan, rătăcitor ca atiția 
dintre fruntașii Bisericii răsăritene din Împărăția turcească, . 
se opri cîtva timp la laşi, şi aici veni un Trimes al lui Petru 
Movilă ca să afle de la dinsul dacă în adevăr tipăritura cal- 
vină de la Geneva e a patriarchulvi Chiril Lukaris, pe atunci 
mazil$. Că lucrarea era în adevăr a lui, dovedeşte declaraţia 
pe care o face lui Coirnelis Haga, ambasadorul olandes, la 
alegerea lui ca patriarch, în 16227, 

Prin 1635, veni la Matei Basarab un călugăr din Grecia, 
Meletie, care-şi zice Macedoneanul, după Ţinutul unde se năs- 
cuse. El ştia să «scrie cu tiparul», şi putem spune anume 
unde a învățat acest meșteșug, căci, dacă el venia din «păr- 
ţile Rusiei», iubirea pentru meșteșugul tiparului spune în- 

1 Sfudit și doc. VII, p. 211, no 14. 
2 Ghenadie Enăceanu, pp. 144-53. 
3 V. mai sus, p. CXXAIII, 
4 Pico, Pierre Moghila, în Legrand, Pibliographie hellinigue, AV, 
5 Zid. 

$ Ghenadie Enăceanu, 4, c., p. 285. 
? Studi? și doc, IV, p. 182, nota 1. 
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şuşi că l-a cuprins încă de cînd luase schima monachicească 

la Atos, în mănăstirea Zografului!. Dar în această provincie 

polonă nu se lucraă cărţi de tipar nicăiri aiurea decit la 

Vlădica Petru, în mănăstirea lui, Pecersca. Aici, de la 1627 

înnainte, adecă îndată după aşezarea lui ca egumen, meșterii 

zeţuiaii necontenit; că erai la început cei doi Berînda, Şte- 

fan şi Pamva, şi Rusul Taras Zemca?: Pamva a publicat în 

1627 un dicționar slavon-rusesc, care a avut o mare răspin- 

dire, fiindcă răspundea unei nevoi esenţiale a cărturarilor din 

acea vreme. «Architipograf», adecă «şef de ateliere» al Mi- 

tropolitului, protosinghel în rangurile bisericeşti, el venise din 

Galiţia, unde lucrase la tipografia din Sniatyn — foarte puţin 

cunoscută şi roditoare —a episcopului liovean unit Ghedeon 

Balaban ; sosirea lui se făcu odată cu aducerea literilor sai, 

cum se zicea în partea locului, cşriftului». Că ar fi fost Romina 

din Moldova, s'a spus, dar nu sa dovedit încă î, 

Tipografia lui Movilă dăduse pănă atunci, pe lingă două 

traduceri din grecește ale Mitropolitului, Agapit şi Doroftei 

- (1628), un şir de cărți bisericești şi sfinte, ce trebuiai să în- 

locuiască pe cele întrebuințate pănă atunci, care, de altfel, 

se găsiaii, de sigur, în număr neîndestulător. Astfel, tot în 

1629, apar un Liturghiar, un Acafiist, o Psaltire, în 1630 un 

Menologhiu şi Octoichul de care a mai fost vorba; în 1631, 

un Triod, în 1632 un Evharistiriu, în 1636 era să iasă la 

lumină un Antologhiu. Pe lingă aceste cărți, se dai și altele, 

care ai un cuprins religios fără să fie de nevoie pentru slujbă: 

astfel, la 1629, Petru Movilă dă a treia ediţie dintr'un /Vo- 

mocanon, care mai fusese tipărit, la 1620, de Pamva Berînda, 

și la 1624; la 1632 el publică o lucrare proprie: Crucea lui 

Flpistos ; în 1633, apare o Evfonie, în 1634 «Paramitia» şi 

Macarie Egipteanul. Chiar și opere polone şi latine iese de 

supt teascurile : metropolitane: în 1633 «Mnemozyne stawy> 

şi «Felix cometa» —cărticele care cuprind laude aduse de 

1 Bianu și Hodoș, p. 106, n 36. 

2 Pico, o. c,: lista bibliogratică. 

3 V, Gr. Creţu, Zexzicoz slavo-romîn de Mardarie Cozianul, București, 1900; 

p. 14 și urm.  
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școlarii de la Lavră, cînd el se întoarse în sfirşit în Teşe- 
dința sa de la Chiev-—, în 1635, un Pateric polon. Niciodată 
într'un centru bisericesc nu lucraseră cărturari şi meșteri mai 
harnici supt o priveghere și o îngrijire mai bună. Răpezi- 
ciunea cu care publicaţiile vin una după alta, e în adevăr 
uimitoare și face de o potrivă cinste <architipografului» şi 
Domnescului Mitropolit. 

Faima tipografiei de la Pecersca o cunoştea Matei și fără 
spusele lui Meletie; cînd acesta-l sfătui să aducă şi el «şrift» 
pentru ca să poată înzestra după cuviință mănăstirile pe 
care le repara şi acelea pe care le clădia din not și, nu 
mai puțin, pentru a-și face un nume în analele culturii bise- 
ricești a Răsăritului, Domnul muntean se grăbi a trimete pe 
călugărul Nectarie din Pelagonia, prietenul lui Meletie, la 
Chiev, cu o scrisoare de cerere către Petru Movilă. Mitropo- 
litul dădu slovele cerute: buchi de un caracter vădit rusesc, 
urîte, mici, strîmbe, aplecate și, împreună cu ele, si pe tipo- 
graful care era să lucreze supt călăuzirea Macedoneanului : 
el se numia Timoteiu Alexandrovici şi era întovărășit de 
Ivan Glebcovici. I se dădu o locuință la Cimpulung, făcîn- 
du-i-se şi un tain din dajdea acestui oraş. Prin ostenelile 
celor doi Ruși apăru la 3o Iulie 1636 un 7rebuzc slavon, 
Această carte fu aleasă pentru că ea n'ajunsese a se tipări 
la Chiev. 

În același an 1636 începu a lucra, fără voia, și une ori 
pare că în ciuda lui Movilă, o a doua tipografie slavonă din 
Polonia ; ea fu alipită pe lingă mănăstirea Și școala Stavro- 
pighiei din Lemberg: cea di'intăiu operă a ei a fost Evan- 
ghelia ieșită în acest an, iar a doua un Antologhiu, din 1638. 
În 1637 un Varlaam şi Ioasaf, carte foarte iubită în Ră- 
sărit şi pentru povestirea ce coprinde și pentru morala de 
care e întovărășită, se tipăria în altă tipografie nouă, a călu- 
gărilor de la Kuteinskij. Tot atunci o «Slugă»> a lui Petru 

1 Cf. Bianu și Hodoș, pp. 103-4, 592-32 şi Arch. soc. şt. şi Zît. din Jași, IV, p. 324 şi urm.   
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Movilă făcea să apară la moşia acestuia, Mogilew!, o Psa/: 

Zire ?, 

Nici tipografia munteană, contemporană cu acestea, nu 

pierde timpul. Cel de al doilea produs al teascurilor ei e o 

Psaltire, în care se pomenește acum ca «architipograf» în 

partea locului, Meletie 3. Cită înțelegere era, întro privinţă, 

pe aici pentru rostul Rominilor între vecinii lor, arată stîn- 

gacea Predoslovie. în care Matei-Vodă se roagă creştinilor 

cari vor întrebuința această carte să-l pomenească pe dinsul 

şi pe Doamnă-sa Elena: el se îndreaptă în de obşte către 

toate neamurile de aceiasi lege şi care ai «acelaşi vestit 

dialect slovenesc ca limbă», iar mai ales celor ce n'aii de 

unde lua cu înlesnire cărţile lor de credinţă, cetire şi slujbă: 

«Bulgarilor, Sirbilor, Ungrovlachilor, Moldovlachilor, și altora». 

Fireşte însă că Domnul muntean na poruncit lui Meletie ce 

trebuie să scrie, și poate că nici n'a ştiut ce a scris acesta 

după înțelegerea lui puţină. 

Pe cînd însă tipografia-mamă din Chiev dădea în 1637 o 

Cazanie a lui Calist patriarchul, în 1638 un Slujebnic şi 

două lucrări polone, în 1639 a treia ediție din Liturghier, 

un Apostol, un Octoich; în 1640, o nouă Psaltire şi un 

Triod, pe cînd meșterii de la Lemberg răspundeai prin 

Octoichul din 1640 şi Triodul din 1642, — tipografia mun- 

teană avea o soartă foarte schimbăcioasă și părea că e me- 

nită să se risipească. 

Ce e dreptul, la 1638, în April, se începu, de bună samă 

tot la Cîmpulung, o nouă Psaltire, care fu mîntuită în două 

luni. Tipăritorii voiră să-i adauge şi un Sinaxarii, dar cartea 

rămase npeisprăvită multă vreme, şi ea nu ieşi decit în 1641, 

prin munca altui tipograf şi în alte împrejurări. Grija tuturora 

era în acest timp războiul cu Moldova, care, început în 1637, 

fusese pornit din nou din partea vecinului răpareţ care era 

Vasile Lupu, «Grecul» ain Iaşi, la 1639. 

În 1640, la inceput, Meletie Macedoneanul era însă egu- 

+ Mohilăii, la Nistru? 

2 Picot, lista bibliografică citată. 

3 Bianu şi Hodoș, pp. 105-6, 532. 
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men la Govora, lingă Olt, mănăstire pe care Matei o reparase 
de curind. El strămutase aici şi tipografia. Încercarea făcută 
pănă atunci va fi încredinţat pe Domnul muntean că faţă de 
tipăriturile necontenite ce se răspîndiaa din Rusia şi Galiţia 
polonă, cele muntene s'ar putea trece numai cu greii. Astfel 
se părăsi gindul de a se lucra mai departe cârţi slavone, și 
colile trase din Psaltire mai aşteptară încă momentul apari- 
ției. Pentru a da dovadă de rivnă faţă de cele sfinte şi de 
hărnicie cărturărească, Vlădica Teofil, Mitropolitul țerii, scoase 
atunci la iveală un Nomocanon, pe care apucase a-l traduce 
mai de mult Moxalie. Domnul îngădui ca manuscriptul să se 
tipărească. 1 se alese titlul de: «Pravilă: acesta iaste direp- 
tătoriu de leage, tocmelea Sffijnţilor Aplojs[t]oli, toemite de 
7 săboară: cătră atasta şi a preacuvioșilor părinţi învă- 
ţătorilor lumie[i]>. Titlul arată destul de bine cuprinsul acestei 
cărți destul de voluminoase. 

Pravilei din 1640 i s'a acordat o însemnătate foarte mare de 
către tipăritorii ei. Se săpă anume pentru dinsa o stemă a 
țerii, şi Uriil sai Udriște Năsturel, care era pe atunci numai 
Cămăraș, cred 1, făcu versuri slavone întru cinstea cumnatului 
săi, Domnul. Preoţii fură îndemnați să dea 21 de «constande 
de argint» și să cumpere o scriere care-i va deprinde să ţie 
posturile după cuviință și-i va înfățișa ca pe niște adevăraţi 
cărturari. 

Vlădica Ghenadie din Ardeal se învoi să se scoată o 
ediţie pentru el, supt învocarea numelui săi. Plecînd Meletie 
din țară, în cursul tiparului, urmașul săi Ștefan de la Ohrida 
nu uită să amintească şi meritele sale. 

De fapt, lucrarea, care se împărtășeşte de însușirile cu- 
noscute ale stilului lui Moxalie, n'a putut aduce nici-un folos. 
«Pravila» era pentru judecată, pentru judecata preoților mai 
ales, și ea nu putea fi întrebuințată altfel decit de ierarchi, 
cărora în cele mai multe casuri textul slavon nu li era ne- 
înțeles, Ea rămîne deci mai mult ca o lucrare făcută pentru 
faimă și ca o curiositate literară, 

1 V. Studii şi doc, IV, p. OLXXAIv. 
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Se tradusese şi Cazania, din rusește, şi cartea era gata 

de tipar încă din 16389, cînd Meletie se înseamnă şi pe 

el ca cispravnicii de pre izvodului scripturi şi cuvintele-toc- 

mitori», dar cartea nu văzu lumina decit ceva mai tărziă |. 

4. CATECHISMUL ARDELEAN DIN 1640. 

Deocamdată de aiurea veni o carte pentru Romini: din 

Bălgradul Ardealului. 

Domnia lui Matei-Vodă fusese precedată de luarea puterii 

în Ardeal de către destoinicul Gheorghe Râkâczy, a cărui 

înrturire a fost foarte puternică şi asupra Priacipatelor ro- 

măneşti vecine. 

«Craiul» ardelean ştia să se lupte şi să-și păstreze sai 

să-şi întindă puterea şi fără luptă. Om cuminte şi prevăzător, 

el ţinea cu statornicie şi căldură la legea lui calvină si, ca 

odinioară loan-Sigismund, el voiă s'o răspîndească și printre 

Rominii săi din Ardeal. 

Aceştia avuseră în loan din Prislop, Mitropolitul pus de 

Mihai Viteazul, un păstor drept-credincios, precum fusese şi 

Sîrghie de la Tismana in Maramureş ?. După scoaterea din 

stăpinire a Voevodului cuceritor, urmă şi în cercul umil al 

Vlădiciei romănești o vreme de schimbări răpezi şi de lupte. 

Teoctist păstori cam în aceleaşi imprejurări ca şi loan; el 

dădu ascultarea cuvenită învățatului Mitropolit muntean 

Luca. Apoi veni din Moldova Dosoftei, care fusese pe lingă 

Ştefan Tomşa și stătuse la mănăstirea Bisericanilor. El fu 

bine văzut de Gabriel Bethlen, principele Ardealului, și, 

cînd muri Spiridon de Maramureş, nu se mai dădu un ur- 

maş acestuia, așa încît Dosofeei putu să iea țitlul resunător 

ae «Mitropolit Bălgradului, al toată Țara Ardelenească și 

1 Bianu şi Hodoș, pp. 122, 146. 

2 joan Cernai, care se întîmpină la 1599 în mănăstirea Vadului ca «epis- 

cop sirb al unor biserici romîne», era concurentul în aceste părţi nord-ostice 

al calvinului Spiridon. Sirghie veni în locul luf. V. Bunea, în Vzizea, 1904, 

n 25, p. 236.  



CATECHISMUL ARDELEAN CXLIUII 

Ungurească, şi celelalte», pe care-l poartă într'o scrisoare 
trimeasă în Moldova. Ghenadie, care veni după dinsul, fu 
lăsat și el să păstreze neatinsă în aparență ortodoxia tre- 
cutului. 

Ghenadie, Mitropolit romîn bine întemeiat, stînd supt aripile 
unui principe puternic, se gîndi la tipărituri. Pe atunci lipsiai 
în Ardeal şi materialul şi meșterii, spulberaţi de o potrivă de 
strașnicele împrejurări din cei treizeci de ani din urmă. Pre- 
cum Matei-Vodă ceruse slova, şi pe cei deprinşi a umbla cu dinsa, 
de la Petru Movilă, astfel Ghenadie al Ardealului se îndreptă 
pentru aceasta la Mitropolitul Teofil, care veni în curînd el 
însuși, dincolo de munți, în solia cea mare din Maii 1640.!, 
Se trimese de la Munteni popa Dobre, care c<aă făcut tipare 
aice în Ardel», şi căpătă de la Gheorghe Râk6czy privi- 
legiul tiparului chirilic pentru Romini?. <Dascalul» — așa-i 
zicea Ghenadie însuşi — începu cu o nouă ediție a Caszanuizi 
brașovene, pe care Vlădica o credea foarte de folos şi doria 
s'o răspîndească iarăși printre credincioșii săi. Lucrarea se 
trăgăni însă, așa încit cartea nu văzu lumina. decit după 
moartea lui Ghenadie, întîmplată la începutul lui Septembre 
din același an &. 

Pănă atunci însă tipografia fusese întrebuințată şi pentru 
alte scopuri care nu erai ale lui Ghenadie. Râkâczy Calvinul 
avea pe lingă el ca superintendent pe vestitul Ştefan Geley, 
om învățat și cu foarte multă riîvnă pentru şcoli, pentru ti- 
părituri, pentru legea lui reformată. Geley voiă să calvinească 
în cel mai scurt timp şi pe Valachii proşti, ai căror popi tot 
mai credeai în superstiţiile lor «băbești» privitoare la posturi, 
Tugăciuni, sfinți şi ierarchie +. El doria o tipografie romănească 
Slujind scopurilor calvine, o școală de «latineşte, grecește și 
romănește» în preajma Vlădicăi sai în alt loc potrivit, pre. 
dicatori romiîni, cari să rupă cu trecutul, răspîndirea Cate- 
chismului reformat și a cintărilor, care, traduse în romăneşte, 

Studi? şi doc, IV, p. cer, 
Bianu și Hodoș, p. 1ş. 
Sate și Zreofi, p. ŞI. 

1 

a 

Bunea, Peczile episcopii, p. 88. 
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de un Bănăţean, se întrebuința în oraşele rămase credin- 

cioase calvinismului: Lugoșul şi Caransebeşul !. 

Ciîntările acestea, care nu sînt altceva decit Psalmii puşi 

în versuri, foarte grosi, de un urmaş al lui Moise Peştişel şi 

Ştefan Herce, anume Ştefan din Făgăraş — pe ungurește Foga- 

răsi, precum Tordâssy de la localitatea Tordaş, — aii rămas în 

manuscript, și le cunoaștem numai prin copiarea lor, cu orto- 

grafia foarte ciudată a originalului, în toate asemenea cu cea 

ungurească, de loan Viski, predicatorul calvin din Sîntă-Măria 

(Boldogfalva), în Ţara Hațegului, de mult cucerită pentru Re- 

formă, şi din străvechiul Scaun episcopal al Gioagiului-de-jos 2, 

Fogarâsi mai făcuse o traducere mîntuitoare de suflet pentru 

Rominii săi 5: anume Catechismul din Alba-Iulia saă «Biblia 

Mică», redactată anume pentru folosul şcolilor, pentru pregătirea 

unei generaţii de Calvini conscienţi, de profesorul Alstedius 

de la şcoala înfloritoare din acest oraș 4, Traducerea era 

scrisă însă cu litere latine, și lui Geley i se va fi părut că 

o astfel de lucrare, bună pentru şcolile bănățene, care erai 

înfiinţate spre folosul Romiînilor ca şi spre al Ungurilor, nu 

e potrivită ca să se împartă popilor şi ţeranilor spre a-i cîştiga 

pentru calvinism. EI ştia, despre «cîntările» lui Fogarâsi, deci 

tot așai va fi ajuns la cunoștință şi Catechismul tălmăcit de 

acesta ; însă el nu se opri asupra lui ca mijloc de propagandă. 

Astfel opera predicatorului din Lugoș rămase în manu- 

script pănă la 1648, cînd ea apăru pe socoteala Banului 

Acațiu Baresai, viitorul principe al Ardealului, care Ban al 

părților timișene, trimes adese ori în solie pe la noi, pare 

să fi fost un cunoscător al limbii noastre5. Numai atunci ea 

se tipări la Alba-lulia, într'o broşură cu titlul unguresc, care 

1 Bunea, 7, e. p. 89; tălmăcitorii nu pot fi aceiaşi oameni cari aii dat Ro- 

minilor Palia : limba lor e alta. 
2 Silaşi, în Zransilvania pe 1875, nle 12-4. 

3 Că era Romin, dovedește intitularea comunităţii din Lugoș, asupra căreia 

avea supravegherea În cele duhovniceşti, ca: «valaho-maghiara Eclesie» ; Pre- 

fața Catechismului cu litere latine din 1648; în Bianu şi Hodoș, pp. 160-1. 

4 Cf, şi Sfudit și doc, IV, pp. 269-70. 

5 Bianu și Hodoș, p. 160 și urm.; Studii şi doc., 1V, tabla,  
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a avut mai ales urmarea de a răspîndi printre Bănăţeni în- 
trebuințarea alfabetului latin, în versuri de ocasie, ca ale 
lui Mihail Haliciă !, student în Basel, la 1674, sati în anumite 
dicționare romino-latine de mai tărziu 2, 

Catechismul pe care Geley îl dădu Rominilor, cu cheltuiala 
predicatorului Curţii, Gheorghe Csulay, pare să fi fost total 
lui Alstedius. Traducerea se făcu din latinește, dar, pentru 
ca să sune mai bine și ca să se prindă mai ușor preoții, nu 
se vorbește în titlu numai de latineşte, sau «diecește» — 
limba diacilor, a cărturarilor —, ci se adauge și mențiunea 
unui original s/azou. Lucrul de tipar nu se făcu la Alba- 
Iulia, unde scrisese numai tălmăcitorul, ci în satul Prisac, de 
lîngă această capitală, prin mînile popei Dobrea, care între- 
buință douăzeci de zile, de la 5 la 25 Iulie 1640. Popa fu, 
poate, chemat pentru acest scop din Alba-lulia, fără știința 
Vlădicăi, al cărui nume nu se află pe tipăriturăă, 

5. MIȘCAREA CULTURALĂ DIN MOLDOVA. 
Răspunsul la acest Catechism veni din Moldova. 
Mitropolitul de acolo, Varlaam, era un fii de ţeran din păr- 

ţile Putnei, care dădură peste puţin timp și doi Domni: pe 
Gheorghe Ștefan şi pe Istrati Dabija. 

Ua frate al lui avu un fiii, Andrei, care se întilneşte ca răzăș 
în părțile Botoșanilor, şi o fată, Marița, care se mărită cu popa 
domnesc Ursul Cergar, din satul Stoiești. Focşani £; și mai găsim 
în 1677 pe «preutul Ursul şi Todărașco, fetorii lui Ştefan t-aii 

1 IHasdei, în Col. fu Traian, 1834, pp. 413-4 ; Gaster, Chrestomatia, |, p. 216. 
2 Acelaşi, în Col. fur Zraian, 1884, p. 406 şi urm.; Creţu, în 7inerimea 

Romînă pe 1898. 

3 Despre cuprinsul Catechismului se poate lămuri cineva prin cărticica de 
polemică a Mitropolitului Moldovei Varlaam. Un exemplar din aceasta din 
urmă a fost găsit dăunăză; ea se reproduce în An. Ac. Rom., de d. 1. Bianu, 
care a avut Vunătatea să-mi comunice foile în corecturi. Cf. Sare și Preoţi, p. 
52 şi urm. — Pentru micul catechism catolic cu litere latine tipărit la Roma 
în 1677, de Vito Piluzio, archiepiscop de Marcianopol și șeful Misiunilor din 
Moldova, v. Papiu, 7esauru, 1, p. 105 și urm.; Bianu, în Co/, le? Traian, 1883, 
p. 142 și urm.; Szudii pi doc, LI, 

4 Arch. ist, I!,p. 80; V.A. Urechiă, în Aa. Ac. Rom., X, p. 348, Studii 
și doc., VII, p. 322, no 26 şi Note explicative la documente. 

71304. Vel. VII. N 
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fost frate Mitropolitului Varlaam»!. Varlaam însuși îşi cum: 

păr vii şi făcu mori pe «gârlele» de hotar ale ţerii, păzite 

de «vătavi» și «meşteri», la Cofești, și le lăsă parte nepoților, 

parte mănăstirii Secul ?. 

Prin aceste părți eraii pe atunci «dascăli de copii 5», şi, la 

15 Maiii 1634, între răzeșii ce dai o mărturie tocmai pentru 

niște pămiînturi la Cofeşti se află şi «Vicol dascal de Focşani *». 

Dar Varlaam își va fi căpătat toată învățătura şi dorințaii 

deosebită de a ceti și scrie, toată priceperea-i caligrafică de 

la mănăstirea Secul, ctitoria lui Nistor Ureche, unde intrâ 

„încă din tinereță, poate chiar de la întemeiarea acestui lăcaș. 

El ajunse egumen la Secul pe la 1610, şi avem o hotărire 

luată de dînsul împreună cu Mitrofan, fostul episcop de Roman 

şi unul din călugării mănâstirii, pentru a curma.0 pricină de 

moşii 5. Numai după vre-o douăzeci de ani de egumenie, şi 

fără să fi fost episcop undeva, ajunge Varlaam, ca om de 

cincizeci-șeizeci de ani, la treapta cea mai înnaltă din ierarchia 

Moldovei f. 
Înnainte de aceasta el avu prilej să cunoască pe îndrep- 

tătorul ortodoxiei ruso-romănești, pe învățatul Petru Movilă. 

În notele lui slavone, acesta amintește o minune ce i-a fost 

povestită de « Varlaam ieromonachul», venit la el în Lavră, 

la 3 August 1629, din partea lui Miron Barnovschi: e vorba 

de îngreuiarea raclei lui Sfintul Ioan cel Noi de la Suceava 

cînd Mitropolitul Crimca se gîndia, în 1621, să fugă cu moaș- 

tele de'nnaintea Cazacilor prădalnicii. Varlaam venise, de 

sigur, ca să aducă lui Petru manuscriptui Octoichului, care, 

1 Par a fi fost deci doi popi Ursul, unul nepot adevărat al lui Varlaam, 

cellalt, soțul nepoatei lui, —Arch. Statului, Vaz, nle 2521, 2522, 2523, 2576. 

Cf. no 2514. 

2 O plingere a lui din 1634 cu privire la aceste mori, în Arch. Statului, . 

Weamf, n 2494. V. regestul acestui act și al altora privitoare la Varlaam, în 

notele explicative citate. p. 339. V.şi n9 2505; Studi?și doc. VII, p. 333, n 75. 

3V, Sfadii şi doc. VII, cf. no 14: un dascăl din Focşani, la 1715. 

4 Arch, Siatului, Mea, n0 2493. 

5 Melchisedek, Câroz. Romanului, |, pp. 247-5. 

6 V, mai sus, p. CXXVIII. 

7 Ghenadie Enăceanu, o. e. pp. 181-4-  
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cum am spus, apăru și cu armele Domnului moldovenesc, 
în 16301. 

El putu să vadă la Chiev școala și tipografia, și de sigur 
că atunci i se alcătui în minte planul de a strămuta și în 
țara sa aceste unelte de cultură. Înnălțarea sa la Mitropolie, 
sprijinul bogatului Vasile Lupu, căruia îi plăcea strălucirea 
şi care nu voia să fie întrecut întru nimic de vecinul muntean, 
pe care-l uria, îi dădură mijloacele de nevoie pentru aceasta. 

Nu se poate hotări precis data cînd Varlaam şi Domnul 
săi aduseră la îndeplinire întemeiarea școlii. O putem măr- 
geni însă destul de apropiat. 

Încă la 1639 mănăstirea cea nouă a Trei Ierarchilor, în- 
nălțată din piatră cioplită şi aurită, era în lucru: turnul de 
la poartă era gata din 1638, dar întreaga biserică n'a putut 
fi mîntuită decît în primăvara anului următor, sfințirea fă- 
cîndu-se de Mitropolitul Varlaam în ziua de 6 Mai ?. Ma- 
nuscripte frumoase, cum nu se mai scriaii de mult, fură 
dăruite ctitoriei domnești celei mai nouă; supt Varlaam, în 
adevăr, caligrafia mănăstirească luase un noi avînt, și Litur- 
ghia pe pergament, împodobită cu aur și cu miniaturi, pe 
care o scrise Ivanco la Rădăuţi, pe vremea episcopului Anas- 
tasie de Moldaviţa, şi care trecu, în Maiii 1643, din minile 
Marelui-Logofăt Teodor Ianovici în ale lui Varlaam, nu-și 
mai află părechea în tot ce s'a scris mai ales, mai simplu 
și mai artistic în țerile noastre 8. Moaştele Sfintei Paraschiva, 
care trebuiau să crească și mai mult faima frumoasei clădiri 
a lui Ienachi, meșterul armean din Constantinopol, fură aduse, 
în schimbul unei răsplătiri îmbielșugate, în 1641, de trei Mi- 
tropoliţi greci: Ioanichie de Heraclea, Partenie de Adriano- 
pol şi Ștefan al Vechiului-Patras ; la Ismail se aflau spre în- 
timpinare «toț Vlădicii> — Varlaam, Evloghie de Roman, 

1 În 1637, scrisoare de la Varlaam, în Dac, Bistriței, 1, pp. 59-61, 
n9 LXXXI. 

2 Melchisedek, Wotife, vp. 169-71. 
3 Ms, a cărui legătură, cu aplicaţii metalice pe catifea, e vrednică de cu- 

prins, se află astăzi în Bibl, Ac. Rom.: o notiță asupra lui, de I. Bogdan, în 
An. de. Rom, pe 1903, partea administrativă. V. şi Melchisedek, Worife, p. 18, 
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Anastase de Rădăuţi şi Gheorghe de Huşi — «şi egumenii». 

Domnul însuşi ieși înnaintea Sfintei, şi strălucitul alai își 

făcea intrarea în reședința domnească la 13 luniel. 

Cei d'intăiii călugări vor fi fost luaţi într'ales din deose- 

bite mănăstiri mai vechi, dar egumenul d'intăiă a fost în- 

suşi rectorul de pănă atunci al şcolii lui Petru Movilă, 

Rusul Sofronie Pociaţchi, care avea pe lingă el ajutoare tot 

dintre călugării învăţaţi, dintre dascălii de la Chiev. La 1641, 

în ziua de 15 April, Domnul cumpăra de la fostul Mare- 

Comis Mihail Furtună, cu preţul însemnat de 200 de lei 

bătuți, o casă de piatră, pe Uliţa Ciobotărească, lîngă «hă- 

leşteul Bahluiului» ; aici se aşeză şcoala, îar lingă dînsa se 

zidi peste citva timp un mare «feredeii», o baie cu plată. 

Vasile Lupu dăduse pentru întreţinerea Colegiului săi trei 

moșii, Răchitenii, Tămăşenii şi Juganii, precum şi veniturile 

băii 2. Scriind în 1641 Țarului, căruia îi supuse proiectul de 

a creşte pe fiii boierilor şi ai celor de rind prin călugării 

săi din Braţca, Petru Movilă îi spuse că în Moldova s'aii și 

trimes învăţători dintre aceștia 3, În acelaşi an 1641, Vasile- 

Vodă ceru slove de tipar de la Petru Movilă și complectă 

instalarea tipografiei de la Trei lerarchi prin lucruri aduse, 

nu fără oarecare greutate, de la Stavropighia din Lemberg, 

care ar fi vrut bucuros să aibă monopolul cărţilor de tipar 

în părțile noastre; încă la 12 Ianuar, el putea să mulțămească 

«fraţilor» pentru învoirea ce căpătase de la dinşii. Sofronie 

Pociaţchi merse însuşi la Lemberg ca să aducă cele de ne- 

voie; el fu primit răi, ca unul ce făcea parte dintre concu- 

renţii pe toate terenurile ai centrului ortodox liovean, dar 

totuşi dorința lui Vasile trebui să fie îndeplinită £. 

1 Melchisedek, Morife, pp. 173-4; Doc. Bistriţei, |, nele LXEIR: OV: 

Miron Costin, p. 310, cu data greșită de 7148, în loc de 7149; Studii și 

doc., 1V, p. 343- 

> Uricariul, VU, p. 283 şi urm. Cf. Iorga, Documentele Callimachi, | p. 

430, nota 1. 

3 Ghenadie Enăceanu, o. c., p. 276. 

1 Scrisoarea Domnului însuşi, în Hurmuzaki-Bogdan, Suzl. II, vol. III, pp. 

1-2, D091; Are. soc, și. şi Bir. din laşi, TI, p. 326: scrisoarea Îui Pociaţehi 

cin 17 Februar 1642. Cf, scrisoarea către Pociaţchi a vestitului învăţat grec  
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Astfel putea să fie mulțămit Varlaam, care se tînguise 
încă la 1643 pentru «lipsa dascălilor şi a învățăturei: cătu | 
ai “fostă învățăndi mai de multă vreame, acmu nice atătă | 
nime nu învaţi»!. Din această școală aveati sa iasă atiția diaci i 
de slavoneşte, cari erau să întrebuințeze această limbă cu | 
deplină pricepere, fără să alerge la formularele 2 sau la dic- ; 
ționarele care se alcătuiesc în Țara-Romănească pentru ajutorul | 
unor cărturari mult mai slabi și lipsiți de pregătirea şcolii 3, 
de aici erau să pornească atiţia cunoscători de grecește 
pentru ajutorul capuchehaielei de la Constantinopol ; aici era i 
să se formeze un așa de harnic şi de destoinic traducător 
și scriitor cum a fost Nicolae Milescu *. Nu se poate zice că i 
școala de la Trei lerarchi a fost un semn de trufie zădarnică | 
din partea Grecului doritor de laude care stătea în Scaunul 
domnesc al ţerii: ea a adus foloase adevărate, potrivite, fi. * | 
reşte, cu spiritul timpului, şi ar fi adus şi mai multe dacă | 
siguranța pașnică a Domniei lui Vasile Lupu ar fi ținut mai i 
îndelung și dacă ea nu s'ar fi închis în vălmășagul luptelor 
pentru Domnie din anul 1653. | 1!   

6. SINODUL DE LA IAȘI ȘI LUPTA CU CALVINII. i 
I Prin tipografia alipită la mănăstire. se putea face o coancu: i 

renţă, totdeauna plăcută, lui Matei-Vodă Munteanul. Deocam.- | . 
dată ea sluji unui scop mai mare. Petru Movilă luase măsuri 
pentru a lupta împotriva Calvinismului, nu întru atîta pentru 
că el ar fi amenințat întradevăr ortodoxia din Ținuturile 
ruseşti supuse Poloniei sai pentru că Movilă ar fi cunoscut bine 
silinţile ce se fac în Ardeal pentru a calvinisa pe Romini, 
cît pentru că el se privia tot mai mult ca represintantul 

  

  
Teofil Korydalleus, în Revista teologică din Iaşi, 1, p. 345 şi urm,, p. 359 ș 
urm. Cf. Xenopol, /se. Rominilor, IV, p. 81, nota 22. 

1 Bianu şi Hodoș, p. 140: Prefaţa la Cartea de învăţătură, 
2 V, 1. Bogdan, Cuezit români, în Am. Ac. Rom. pe 1903, p. 25 nota i. 
3 V, Lexiconul citat al lui Mardarie Cozianul, tipărit pentr Academia 

Romină de d. Gr. Creţu; în Prefaţă se daii bogate lămuriri asupra altor Zexicoane 
de acest fel, mai nouă decit cel de la 1649. 

4 V. mai departe, 
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dreptei-credinți răsăritene, ca luptătorul chemat pentru mîn- 

tuirea ei de orice primejdie, 

Petru scrisese întăiii un Catechism ortodox, destul de în- 

tins, pentru a răspunde «cărţilor leşeşti, ușoare la înțeles», 

care se înfățișau ca pravoslavnice și ispitiaii pe mulți a 

primi păreri catolice ca ale Uhniţilor. Catechismul fu supus 

încă din 1640 unui sobor provincial!. Movilă voia să facă 

din el un îndreptarii, un normativ al ortodoxilor de pre- 

tutindeni: pentru aceasta ar fi trebuit, sai o primire din par- 

tea patriarchului ecumenic, pe atunci Partenie, pe care el nu 

voiă s'o ceară, sai un mare sinod al Răsăritului. ] se păru 

mai lesne să adune un sinod la lași, la care ar lua parte 

Trimeși ai Bisericii din Chiev, aducind cu dinșii Catechismul, 

prelați moldoveni, munteni şi poate ardeleni, iar din partea 

Patriarchiei constantinopolitane nişte delegaţi cu putere de 

a primi sai a răspinge lucrarea. Iașii erai în adevăr foarte 

potriviți pentru o astfel de Adunare: în Chiev era puterea 

regelui eterodox al Poloniei, în Constantinopol puterea Sul- 

tanului păgin al Turcilor, pe cînd Vasile-Vodă, deplin stă- 

pin al ţerii sale, era un apărător firesc al credinţii celei vechi 

și bune, : 

Încă din 1641 se știa că se stringe un sinod la Iaşi. La 

începutul anului următor, Pociaţchi cere la Lemberg literele 

greceşti de nevoie pentru a se tipări ce hotăriri sar crede 

că trebuie 2. În vară abia se strînseră părinții străini: din 

Rusia veniseră trei, dintre cari cel mai însemnat, Isaia Tro- 

fimovici, era doctor în teologie: și, de la 1640, preşedintele Sfa- 

tului duhovnicesc de pe lingă Mitropolit; din Constantinopol, 

erai de față episcopul de Niceia, Porfirie, un bătrin care 

fu primit de Vasile-Vodă cu multă cinste, şi vestitul teolog 

Meletie Sirigul, pentru care Vasile întemeie îndată epis- 

copia cea nouă a «Proilavului» sai a Brăilei. Muntenii 

1 Ghenadie Enăceanu, e. c., p. 280, 291 și urm. 

2 Archiva Soc. știin, și Di, Î, c. 

3 Ghenadie Enăceanu, o; £., pp. 293. Un al doilea era rectorla Colegiu; al 

treilea, predicatorul de la Chiev.” 

4 Jbid., p. 208 şi urm.; Melchisedek, în Az. Ac. Rom, XII, p. 36 și urm.;
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lipsiră, din causa dușmăniei dintre  Voevozii Vasile şi 
Matei !. 

Sinodul ţinu trei luni de zile Şi mai bine, fără să fi fost 
dezbateri în public. Moldovenii eraă prea puţin învăţaţi ca să 
se amestece. Ruşii şi Grecii, Chieviţii și Constantinopolitanii, 
nu se înteleseră de la început, şi urmară astfel pănă la ple- 
carea celor din urmă. Pentru Greci, lucrul de căpetenie era 
osindirea solemnă a lui Chiril Lukaris, pe care ei îl recunoş- 
teai ca adevărat autor al capitolelor calvine incriminate ; 
Sirigul, un om al Patriarchului Partenie, aducea poate cu 
dinsul lucrarea sa «Kazi pa fivray X2094)4iw;2, care s'a tipărit 
mai pe urmă tot la noi; Patriarchul însuşi dăduse represintan- 
ților săi o gramată prin care se osîndiaii aceste capitole, afară de 
unul singur?. Pentru Ruși, era vorba înnainte de toate să se 
întărească lucrarea Mitropolitului lor, în care Grecii vedeau 
neajunsuri și greşeli în ceia ce priveşte admiterea credinții 
că păcatele se potierta şi după moarte şi că în Împărtăşenie 
e însuşi trupul lui Isus Hristos5: ei n'aveai nici-o răzbunare 
de îndeplinit față de Patriarchul Chiril și țineau ca scanda- 
loasele capitole calvine să fie înfățișate ca o lucrare apocrifă, 
ca o plăsmuire care nu atinge întru nimic Biserica Răsări- | 
teană. 

Resultatul fu acesta: Sirigul şi tovarășul său plecară la 
Constantinopol, ducînd Catechismul lui Movilă într'o formă 
grecească și în alta latină. Moldovenii iscăliră osînda pronun- 
țată de Patriarch, și, ceva mai tărziu, Biserica rusească din 
Polonia adause iscăliturile membrilor ei episcopali. Iar de supt 
teascul de la Trei Ierarchi apăru în greceşte gramata lui 
Partenie, cu data de tipărire 20 Decembre 16424.  Înnainte 

scrisoarea din 6 Novembre 1642 a lut Scogard, medicul danes al Domnului, 
în Hurmuzaki, IVI, p. 668. Pentru calitatea de episcop brăilean a lui Meletie, 
v» Ghenadie Enăceanu, o. c., pp. 298-300, 302, Pentru episcopii de Brăila, 
lorga, Chilia și Cetatea- Albă, pp. 234-5. - 

1 Szudi? și doc, V, p. cev. 

» V, Melchisedek, 7. c. Cf, Zi, fii, vom. în sec. al XVIII-lea, |, p. 43. 
3 Scrisoarea doctorului Scogard, citată. 
+ Bianu și Hodoș, pp. 119, 133-6 (no 41). 
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de plecare, Părinţii mulțămiseră împreună domnescului lor 

găzduitor!. 

Se ştie că în 1643 Patriarchul întări gramata sa din anul 

trecut, adăugînduii iscăliturile cîştigate; tot în 1643, el aprobă 

cartea lui Movilă, pe care Meletie Sirigul o dresese la Sinod, 

dîndu-i titlul de «Mărturisirea Ortodoxă» —'0pf6âotos Gp.ohoria. 

Dar ea nu se tipări, cum fusese planul de sigur, în deose- 

bitele limbi ale popoarelor drept-credincioase, căci un al 

doilea Patriarch Partenie stricâ tot ce făcuse cel d'intăiu: 

Meletie Sirigul fugi în Moldova, unde Vasile Lupu, dindui 

Scaunul Brăilei, îl îndemnă săi traducă din greceasca veche, 

pe care se vede că n'o prea ştia, în greceasca nouă, care 

era adevărata lui limbă?. Iar Petru Movilă tipări Catechismul 

săi numai pe scurt, în ruseşte,—la Chiev, în 1645, supt titlul 

«Corp de învăţătură pe scurt>: cărticica fu foarte bine pri- 

mită, și alte ediţii, tot ruseşti, apărură la Moscova (1646) şi la 

Lemberg, în noua tipografie de la Mitropolia Sfintului Gheorghe?. 

Ea v'a fost tălmăcită însă în grecește, unde şi preluciarea 

lui Meletie așteptă mult pănă ieși la iveală, cu banii Mare- 

lui-Dragoman Panaioti Nikussios, în acea Olandă tocmai de 

unde veniseră pentru Chiri! sfaturile rătăcitoaret. O Prazos- 

“Jaunică Mărturisire, care e cea ieşită de supt indreptarea 

Sirigului, face parte dintre tipăriturile muntene ale lui Antim 

Ivireanul, Ja sfirşitul veacului al XVII 5. 

Dar tot din învăţătura lui Petru Movilă, din dezbaterile 

sinodului din lași, pornește o cărticică a lui Varlaam, care 

a ieşit la iveală numai dăunăzi. În 1644, Vasile și Matei, 

Domni duşmani ai aceluiași popor, se împăcară în sfîrșit : Var- 

laam făcu parte din solia moldovenească prin care se înte- 

mei€ frăţia“. Învăţaţii din cele două țeri, Mitropolitul Moldovei 

1 Melchisedek, /. c., pp. S0-1. 

2 îsi, dit. vom. în sec. al XVII-lea, |, p. 53. 

3 Picot, lista bibliografică citată. 

4 Legrand, Bibliographie hellinigue du xn siecle, IL, p. 202. 

5 Zoe. dit. vom. în sec. al XVIII-lea, L pp. 45 418. 

6 Sîrbu, Mafez- Vodă Băsăradăs auswărtige Bezichungen, Leipzig, 1599, p. 

225; Studii și doc, IV, p. COxI. 

T
O
P
I
T
 

De
e 

er
ic

ue
 

AIP 
a 
T
 
a
 

m
r
e
a
n
a
 

Pa
p:

 
5 

 



  

TIPĂRITURI MUNTENE ŞI MOLDOVENE CLIII 

şi cumnatul Domnului muntean, se văzură, în sfirşit, şi Var- 
laam găsi cu bucurie la Udrişte Năsturel o sumă de «cărți 
nouă», şi, între altele, «cărțulia mică» a Catechismului eretic 
din Bălgrad. 

El ceru cărticica de la Udrişte, acest eboiaria cinstit și 
Slovesnicu, şi cu toată destoiniciia şi înțeleagerea harnic, şi 
drept pravoslavnic creștin, al doile Logofăt, şi frate Doamnei», 
și se hotări a răspunde pe scurt îndemnului scurt al Calvi- 
nilor. Pentru aceasta-și aduse aminte de vechile discuții din 
1642 şi se uitâ de sigur, nu prin Catechismul cel mare al lui 
Movilă, din care un exemplar pe ruseşte îi va fi stat la în- 
dămînă, ci în resumatul care ieşise tocmai în acel timp la 
Chiev. Cele citeva pagini de polemică împotriva Calvinilor, 
cari «pănă în șeapte mueri iai şi-s tot Popi», cari sînt mai 
răi decit «păginii, Turcii, Tătarii», lovesc în părerile duşma- 
nului cu privire la icoane, —care nu sînt idoli sai «bozi», 
strigă Varlaam —, cu privire la puterea credinții pentru a mîn- 
tui, la fiinţa mai multor Biserici şi la rostul maslului. Erudiţia 
e de împrumut, iar stilul foarte grei şi încilcit. Astfel încît 
cartea lui Varlaam — «Răspunsurile» lui, despre care mulți 
işi făceau mari ilusii—a trecut fără nici-o înriurire în viața 
noastră religioasă și culturală 1. 

Pănă la 1645 însă, teascurile muntene şi moldovene dă- 
duseră alte lucrări, acelea în adevăr de folos, şi la ele venim 
acum. 

î. TIPĂRITURI MUNTENE ȘI MOLDOVEXE PĂNĂ LA 1653. 

Pe cînd tipografia moldovenească se pregăt a numai pentru 
lucrările ei viitoare, teascul muntean din mănăstirea Govora: 
încheia în 1641, supt egumenul Silivestru <taha» (tachigraful), 
Psaltirea, care stătea de mai multă vreme în părăsire 2. În 
anul următor, meșterul Preda dădea întrun in “folio de «peste 
600 de pagini», o nouă Cazanie, pe care, supt controlul lui 
Udrişte Năsturel, o tălmăcise, sai, ca să zicem ca dinsul, o 

! V. mai sus, p. CxLy. CE, Bianu și Hodoș, pp. 150-1, no 48. 
2 Bianu și Hodoș, pp. 106.7. 
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«scosese şi primenise» din ruseşte, încă de la 1638 (7147), 

un ieromonah Silivestru, care e egumenul însuși. 

Originalul ei nu poate fi decit Cazania lui Petru Movilă, 

din 1637, care e alcătuită după Omiliile lui Calist. Cind Sili- 

vestru s'a apucat de lucru, Cazania ardeleană nu ieșise încă, 

aşă încît cuvintele din Predoslovia lui Năsturel despre cărţile 

ce momesc şi ucid sufletul nu se pot raporta la această carte, 

E îndoielnic dacă Năsturel a avut vre-o-dată în mină Cazania. 

destul de rară, de la 1580-1 —care mavea nimic eretic în 

ea — sat cea, foarte rară, din 1564, unde de sigur se cu- 

prindeaii lucruri ce trebuia să pară otrăvitoare Logofătului 

muntean, care știa aşa de bine ruseşte, care dată documentele 

scrise de el după computul moscovit de Ii! Mart! şi care 

va fi petrecut vre-un an-doi la Colegiul lui Petru Movilă, 

căci prin 1635-40 el era încă un om foarte tînăr. Acest atac 

împotriva cărților ortodoxe e însă, probabil, aruncat în treacăt, 

fără să aibă în vedere o ţintă anumită. 

Lucrarea fu complectată cu alte vre-o sută de foi, dreasă 

în unele pagini, schimbată pe 200 din ele, după o lungă ză- 

bavă, tot la Govora, fără să se spuie cine a prefăcut şi adaos, 

saii, dacă acel cineva e tot Silivestru, ce l-a îndemnat să jert- 

fească o aşa de mare parte din lucrul săă mai vechii. Lă- 

murirea e însă, se pare, destul de uşoară şi destul de puţin 

cinstită. Între 1642 şi 1644 ieşise Cazania lui Varlaam, şi 

această carte e reprodusă în nova tipăritură munteană 2, 

şi anume întreagă, afară de Viața sfintului moldovenesc Ioan cel 

Noi. Acest sistem se vede, de altmintrelea, și cu un alt prilej: 

războiul cu armele încetase între cei doi Domni, dar începuse 

un războiii, bogat în pradă, cu tipăriturile ! Tipograful e iarăși 

Meletie Macedoneanul, care dispăruse, cum s'a spus, încă din 

1640. De atunci el mersese în Ardeal, lucrase la Cazania din 

acel an și, după moartea lui Ghenadie, rîvnise Vlădicia din 

Bălgrad. Superintendentul Geley îl chemase la cercetare du- 

hovnicească, nu fusese mulțămit de răspunsurile lui, dar că- 

pătase asigurarea că lucrurile ce nu le ştie încă, le va învăța. 

1 Studii și doc. IV, p. 651. 

2 Gaster, Chrestomatia, I, p. XSXIS. 
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Totuşi Matei Basarab, bunul prieten ai «Craiului» de peste munți, izbuti să înlăture pe Meletie, a cărui fugă îi stinghe- [ rise tiparul, și să facă ase alege bietul Ilie Iorest, care trecu peste vre-o trei ani de la demnitatea sa archierească la temniţă şi la chinuri !. Nici cu acest prilej nu izbuti Meletie, j căci cirja se dădu luj Simion, ce-și zise Vlădica Ștefan. Atunci el se întoarse la Matei-Vodă, se uni cu un tipograf rus, cu un Sirb, cu un croitor din Ocnele-Mari Şi cu un al patrulea meşter, și, în mănăstirea Dealul, unde era acum egumen Var- laam Arapul, el dădu forma cea nouă a Casaniel lui Silivestru, Apoi nu se mai aude de dinsul, 
f Cazania lui Silivestru n'are decit o foarte slabă însemnă- tate literară. Limba -din ea nu e mai bună decit aceia din Cazania pe care de puțin timp o tipăriseră din not Arde. ŢI lenii şi pe care aceasta avea vădit ținta s'o înlocuiască. E o i traducere cuvint după cuviat, grea de urmărit, fără ritm, “E fără mișcare și mlădiere, lucrarea unui om care socotia că pentru a traduce din ruseşte în romănește nu se cere decit să ştie cineva rusește şi romănește. La întrebuinţarea textului i Evangheliei nu se vede nici-odată înriurirea tălmăcirii stră- i . 

. 
AN 

vechi. Ortografia însă rămîne acea care se impusese încă i: din veacul trecut. 
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În Septembre 1642 se tipăria o Cazanie pe scurt, o cule- gere de « Învăţături preste toate zilele». Limba e mai vioaie decit acea din Cazanie, cu toate că se întîlnesc în ea citeva forme care sună străin. Acel care se dă drept tălmăcitor e Melchisedec egumenul de la mănăstirea Uspeniei sai Ador. mirii Maicii Domnului din Cîmpulung : el iscălește prefața, în care cetitorii sînt poftiți să se îngrămădească pentru a răsplăti mănăstirii cheltuielile făcute cu tipărirea acestor 60 de foi: «Căci că, cum ar fi un negoțătoriii care ar fi do- băndit o piatră de mult Preţ, carea să plătească o mie de galbeni, şi apoi să se vinză numai drept 10 galbeni, deci apoi, de n'ară fi cumpărănd piatra aceaia fieșcare înțelept, ar 

  
    

1 Bunea, Vechile episcazii, pp. 86-94; Sate pi Preoţi, pp. 50 şi urm,, 337. ? Bianu și Hodoș, pp. 14427.  
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fi înşălăndu-se negoţătoriul acela, şi lui singur foarte i-arii 

parea răi mai pe urmă, aşijderea va să paţă şi cela ce, 

deaca va afla cartea atasta, și n 0 va cumpăra, căriia cin- 

stea-i iaste mică, iară dăstoinicia-i iaste foarte multă și mare». 

Melchisedek a scris donă scrisori de afaceri, care se păstrează 

şi astăzi în Archivele Braşovului !: amîndouă sînt grecești, 

cu toate că Brașovenii ar fi înţeles mai bine ce e cu Ţiganii 

mănăstirii cimpulungene, dacă părintele ar fi scris romănește. 

Deci ar fi aplecat cineva să creadă că Melchisedek se laudă 

numai cu o carte pe care n'a făcut-o, dar o precupețeşte ; 

însă unele grecisme din lucrare îl adeveresc autor, și, chiar în 

locul ce am adus înnainte, întrebuințarea cuvintului czzste 

în înţelesul de preţ, ca în greceşte mpi, lămureşte asupra 

neamului din care făcea parte scriitorul. Melchisedek era, în 

adevăr, un Peloponesian sai un Moreot. 

Poate că publicul cărţilor religioase din Țara-Romănească 

n'a voit să-i dea «cinstea» de costande pe care o cerea, 

pentru că Melchisedek părăsi cu aceasta cultivarea limbii 

noastre. Tipografia de la Cimpulung, care nu € de loc mai 

rea decit acea de la Govora, strămutată apoi la mănăstirea Dea- 

lului, lucrează de acum cărţi slavone, pe care i le cerea şi Dom- 

nul, care dăduse, se pare, și slovele şi ilustrațiile, destul de 

bune, făcute la Chiev poate. Ca să se vada dacă nu e vorba 

de o simplă retipărire, publicația aceasta de a doua a lui 

Melchisedek ar trebui alăturată cu Antologhiul chievian din 

1637 şi cu acel liovean apărut în anul următor. În apelul 

către cumpărători — «mai departe să ştiţi şi să ne credeţi 

că cu multă cheltuială am fâcut această carte, fără împotri- 

vire să blagosloviţi, nu fără cheltuială, ci cu preţ destoinic 

să vă cumpăraţi această carte și, înveselindu-vă, să vă pară 

că ați căpătat-o în dar» — recunoaştem pe părintele Melchi- 

sedek; însă slavoneasca acelei Prefețe e a lui Udriște, care 

va fi făcut în satul său Fiereștii şi corectura. De altfel, tipo- 

grafii erai Slavi, un Sîrb şi un Rus, care, acesta din urmă, 

lucrează apoi și cu Meletie Macedoneanul. 

1 Socotelile Brașovului, în Analele Academiek Romine, NI, pp. 204 264.   
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8. LUCRĂRILE MITROPOLITULUI VARLAAM ȘI ÎNRÎURIREA LOR. 
În Moldova eraii mai multe manuscripte gata de tipar decit 

în_țara lui Matei Basarab. Traducerile din cărți bisericeşti 
slavone se îngrămădiseră. Ele se deosebesc printr'o limbă 
mult mai puternică, mai Sunătoare şi mai plină de viață, — 
însuşiri care vor rămînea pănă acum vre-o douăzeci-treizeci 
de ani caracteristice pentru lucrările literare moldovene. Astfel, 
Cuvintul pentru curățire, Molitvelnicul din întăia jumătate a 
veacului al XVII-lea, din care s'a dat unele extrase 1, înving 
orice altă operă de acest fel din Ţara-Romănească sai din 
Ardeal. 

Printre tălmăcitorii din Moldova, doi ni sînt cunoscuţi 
anume. Unul a fost un Logofăt, dar nu un Logofăt-Mare, 
nici măcar un Logofăt al doilea, ci un treti Logofăt, sai al 
treilea Logofăt, care avea deci acea dregătorie. puţin strălu- 
citoare, dar grea de îndeplinit, în care se cerea buna cunoș- 
tință a două saii mai multe limbi?. Eustratie ştia slavonește 
şi greceşte, fără să putem şti în ce chip își însușise aceste 
două limbi, căci viaţa lui e aproape cu totul necunoscută, 
Cu cîtva timp înnainte de venirea ca Domn a lui Vasile 
Lupu, el petrece la botezul fiului lui Lupul Hăbășescul, Ioan, 
împreună cu naşul, Vasile Banul Vornic, Ștefan Moimăscul 
şi alți cîțiva 3. La 1639, el părăsise slujba, find numai un 
pașnic biv Logofăt între cărțile sale; ce sa întîmplat pe 
urmă cu dinsul, nu se mai știe: a trăit însă destulă vreme 
ca să însemne cîteva observaţii pe un manuscript al cronicii 
lui Grigore Ureche, scrisă în 1647-8. Miron Costin, care se 
lupţă împotriva părerilor lui istorice, nu l-a mai apucati. 

Eustratie a făcut întăi, fără scop practic, fără îndemn dom.- 
nesc, și numai pentru plăcerea sa, o «Pravilă aleasă», scoasă 
din Zonaras, din Vlastaris şi din Harmenopulo şi tradusă de 

" Gaster, CArestomatia, |, p. 45 şi urm., 80 și urm 
2 Cantemir, Descriptio doldaviae, pp. 81-a, 
3 Studii și Doc., VI, PP. 77-8, no 23. 
+ Orăşanu, Cron. moldoveni, pp. 98-9. 
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el de-a dreptul din «limba cia mai supțire și mai ascuțită 

de toate limbile, — ce să dzice elenească, cu carea ai toc- 

mită D[ujmnedzăi, de-ai cunoscutii aceștia întăi lumina Dum- 

nedzăirei, carea nu o potii să o înțeleagă fiecine, de nu vori 

fi prea-iscusiţ și deprinşii cu dăusa»!. Cu acelaşi gînd de a 

da în romăneşte poveţe luate din hotăririle soboarelor, tra- 

duse Eustratie, de sigur pe atunci, fraze taine a Besearecii, 

care cuprind lămuriri privitoare la deosebite întrebări de 

natură religioasă. 

Eustratie arată să fi fost prietenul lui Varlaam, a cărui hi- 

rotonisire ca Mitropolit o înseamnă el la sfîrşitul manuscrip- 

tului său de Pravilă din 1632. Varlaam el însuși n'avea cu- 

noştinţele unui treti Logofăt cum trebuie ; era însă un bun căr- 

turar de slavoneşte, limbă pe care o va fi învățat la Secul. 

încă fiind acolo, de sigur, el traduse Casania. 

Această traducere are o îndoită însemnătate. Întăiă, ea nu 

e făcută după un singur original, ci, ca şi traducerea lui Eus- 

tratie, culege materialul din mai multe cărţi, îl potriveşte și-l 

adună în forma care i se părea mai potrivită pentru cetitorii 

săi: e deci, cum spune însuşi, «adunată din toți tălcovnicii 

Evanghelii, dascali Besearicii noastre», Apoi forma are o 

lărgime şi un avint cum nu se mai întîmpină pănă atunci 

în literatura noastră religioasă, şi cum nu se va întîmpina multă 

vreme, pănă la tălmăcitorul muntean, necunoscut, al Învăţă- 

turilor lui Neagoe-Vodă. 

Iată un loc din această carte măiastră: 

«Însă plănsulu acestora să va întoarce întru bucurie, că 

va sosi binele și cinstea lorii, şi mărirea cîa netrecută: atuni- 

ce să va arăta Domnul Isus Hristos pre nuări,— nu pre-aceștea 

nuări ce ploaă şi întunecă soarele, ce pre-acei de aură, în toate 

fealiurile de văpseale podobiţi, şi frumoşi, cu oști de îngeri 

nenumărați, şi înnaintea lui să vorii aduna toate limbile, și-i 

va gudeca cumii spune Svănăta Evanghelie... 

Cumu-i apa cea de ploae, ce să pogoară diîn nuări pre pă- 

măntiă, în multe chipuri lucreadză, pre căînpi şi pre codri, în 

+ Bianu, în Col. du? Zraiaz pe 1882, p. 216. 

m
e
 
de
i 

7 
a 

 



    

LUCRĂRILE MITROPOLITULUI VARLAAM CLIX 

flori şi în pomeţi, de le creaște şi le înfrămşadză, albeaște și le rușeaște, gălbeneaște și mohorițeaște, unele verdzi, altele albastre, —săvai că iaste apa numai într'uniă fealii, iară în multe fealiuri lucriadză, îndulceaște și amăraște, — aşia și D[u]- h[ulă Svănti în multe chipuri lucreadză, ca apa spală și cu. răţeaște, spală și întăreaște» 1, 

Socotind bine, aceasta nu e alta decît limba de la țară, pe care n'o puteaii stăpîni străinii și Curtenii din Țara-Romă- nească, dar care era singura limbă pe care o întrebuința, cu particularităţile ei dialectale moldoveneşti — 4 pentru £ —, acest fiii de țeran care-și trăise pină la bătrineță viața în mijlocul unui inut de ferănime mîndră și vitează. Cugetarea cârţilor de învățătură bisericească slavone trecuse data aceasta prin însuși sufletul poporului romănesc; ea se născuse astfel din noi în graiul, scris așa cum se vorbeşte, al starețului Var. laam de la Secul. 
« Tipariul cel domnesc» de la Trei Lerarchi fu consacrat de Vasile Lupu, după sfatul lui Varlaam, pentru răspîndirea acestor trei cărți. Eie eşiră la lumină pe rind: întăiă, la 16432, traducerea luj Varlaam, Supt titlul de: «Carte romă. nească de învățătură dumenecele preste an, și la. praznice îm- părătești, și la svinți mari», apoi, în 1644, cele Șeapte Taine, în sfirșit, la 1646, «Cartea romănească de învățătură de la pravilele împărăteşti și de la alte gudeaţe», care e o pres- curtare după manuscriptul de Nomocanon al lui Eustratie. Pentru aceste tipărituri se întrebuință o frumoasă Slovă grăun- (ată, se lucrară, la Chiev sau la Lemberg, săpături în lemn limpezi şi bogate, înfățişînd pe ocrotitoarea Moldovei, Sfinta Paraschiva, pe Domnul, stema țerii și deosebite scene din istoria sfîntă, 

E vrednic de luare aminte scopul pe care Varlaam arată să-l fi avut cu aceste lucrări. Mai întăiă, trebuie să se ţie în seamă că la lași nu s'au lucrat —afară de decretul gre. 
1 Fo 27, 157. Reproduse şi în Gaster, CArestomatia, I, p. 103 și urm. ? Tiparul începu însă din 1641: sînt exemplăre cu această dată; Bianu şi Hodoș, pp. 536-7, 
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cesc al Patriarchului Partenie — decît opere romăneșşti, dintre 

cate două poartă în slovele roşii ale titlului chiar această 

însemnare, înnainte de toate, că ele sînt pe limba ţerii. Nici- 

o carte slavonă n'a ieşit de supt teascul de la Trei lerarchi. 

Pe de o parte, ca un om cuminte, Mitropolitul Moldovei vă- 

zuse bine că nu poate face concurenţă volumelor slavone 

care se publicau la Chiev și la Lemberg în condiţii mai bune 

şi se puteaii și vinde mai ieften. Pe de alta, cunosciad scopul 

Calvinilor ardeleni, din vremea sa şi din veacul trecut, de a 

predică prin Cuvîntul lui Dumnezei pe romăneşte o schimbare de 

lege, fiind unul dintre acei ortodoxi stricți cari credeau în 

neapărata nevoie a limbilor sfinte, ţiind ca slavona să stă- 

pinească singură în toată slujba, el era mulțămit că se pot 

căpăta de la prietenii de peste graniță cărți nouă în slavoneşte. 

Dar el vedea foarte bine că vechea limbă bisericească se 

uită, cu toată şcoala întemeiată de Domnul săi, el vedea 

că toate popoarele Răsăritului încep a gogori Scriptura «pre 

înţelesul oamenilor, păn ai început a scoate aşeaşi ceneși 

pe limba sa, pentru ca să înțeleagă fiecine și să înveaţe și să 

mărturisească minunate lucrurile lui Dumnezei 1». EL făcu 

deci o deosebire între cartea preotului şi a mireanului. Celui 

d'intăiui îi dădu în slavoneşte, prin cumpărături de la Ruși, 

toată Scriptura, toate rugăciunile, toată slujba și tilcul; aces- 

tuilalt îi întinse, spre ai lumina întunerecul minții, spre ai 

stimpăra setea de a ști şi de a pricepe întrebările cele mai 

mari, — «cartea romănească de învățături», în carei dădea, nu 

numai Cazania propriu zisă, ci, în parte, o nouă şi strălucitoare 

tălmăcire a Evangheliei și o sumă de Vieţe de sfinţi, dintre 

care ale sfinților ce ocrotiaii pe pămînt romănesc credincioşi 

de limbă romănească erai atît de personal prelucrate, încît 

pot fi socotite ca adevărate lucrări ale lui Varlaam însuși. 

«Cartea de învățătură» era astfel cartea de cetire religioasă 

a mireanului, Antologia lui bisericească. 

Cit privește traducerile lui Eustratie, cu ele se urmăria altă 

țintă. Pănă atunci judecata se făcuse după bunul simţ, după 

1 Prefaţa din 1643.  
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cuminția judecătorului, răzimată de datină, pe «obiceiul pă- mintului»>, nescris. Acum însă locuitorii ţerii se înmulțesc, bo- găţia lor era mai mare. Străinii din multe părți eraii aduşi de interesele lor și aduceaii piri, une ori foarte încurcate, în- naintea «judeţelor» moldoveneşti; viaţa socială nu mai înfă- țișa deci simplicitatea patriarchală de odinioară : ea cerea dez. legări pentru care n'ajungea tradiția trecutului și înțelepciunea Domnilor şi a boierilor. Cind şi cînd, cîte un judecător va fi căutat în Nomocanoane, în Pravile, dintre care se păstrează unele manuscripte și la noi, Un Domn ca Radu Mihnea va fi deschis chiar adese ori pe Vlastaris, Harmenopulo şi Zo- naras. Lucrarea de compilaţie şi traducere a Logofătului era în adevăr folositoare, căci nu dădea, ca Pravila de la Go. vora, numai prescripţii de canoane pentru clerici; ea trebuia să întregească Știința şi pătrunderea celor chemaţi a des- Curca și hotări pricinile, 
În prețuirea lucrărilor apărute la laşi mai trebuie să se ţie samă de ceva. Ele nu sînt scrieri moldovenești, care să pri: vească pe Moldoveni. Ca şi cărţile de propagandă din Ar- deal, ele se îndreaptă către tot neamul. Li se zice «carte ro- mănească», nu <rumănească» __ Varlaam va fi cetit Paf/ia din Orăștia, va fi aflat cite ceva despre Romini din cro- nografe și din convorbirile cu Logofătul-cel-Mare Toader Ianovici, prietenul săi, care cita pe Cicerone în scrisorile sale latinești adresate Bistriţenilor “din Ardeal !; în sfirşit el va fi fost înrîurit poate de :Pouaioy, «Romani», apoi «Greci bizantini», în limba greceăscă a evului mediu. În Prefaţa de la 1643, se spune că Învățăturile se îndreaptă Către «toată semințiia românească pretutindene, ce să află pra- voslavnică, într'aăastă limbă» ; publicația e oferită cu mini large întinse, ca «un dari limbii romănești», 

Așa erai menite aceste cărţi şi așa aii fost în adevăr, căci vom vedea că Muntenii le-ai adoptat, reproducîndu-le fără a o spune. 

Dar aceste tipărituri moldovenești sînt foarte puţine. De 
1! Doc, Bistrițet, | p. XcIx. 

71504. Vol. VIŢ. 
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la 1646 nu mai iese nimic la iveală. Totuşi pe atunci ţara 

stătea cu totul în pace şi Domnia lui Vasile Lupu era în cea mai 

mare înflorire a ei. În 1645 se serbă cu o pompă împărătească 

nunta Domniței Maria, fata lui Vasile, șia Tudosiei Bucioc, 

întfia lui Doamnă, cu cneazul litvan Ianus Radziwill. Petru Mo- 

vilă, care veni însuși, cu toți frații săi!, sluji la Trei-lerarchi 

şi puse ca naș cununiile pe fruntea soţilor ?; el tipări la Chiev 

şi un :Cuvînt duhovnicesc pentru căsătoria lui lanus Ra- 

dziwil! cu Maria, fata Hospodacului Vasile» 3. 

Tot pe atunci, în 1646-7, Grigore Ureche, care părăsise 

Vornicia-cea-Mare şi, ca Eustratie înnainte de dinsul, îşi trecea 

vremea cu cetitul cărţilor și izvoditul după dînsele, prefăcu 

în romănește vechile cronici slavone ale țerii şi le adăugi 

cu ştiri culese din izvoare străine £. 

Vasile plătia pe atunci datoriile Patriarchilor ? ; Patriarchul 

de Constantinopol mazil Atanasie Patelarie se găsia în laşi 

la 1645, şi-şi lăuda către Țar Domnescul oaspete în aceste 

cuvinte: «EL este ajutătorul tuturor celor cari cer: Vistieria 

lui este deschisă şi mila-i se revarsă îmbielșugată asupra tu- 

turor săracilor» $. Patriarch de Ierusalim fu pus Paisie, care 

fusese pănă atunci egumen la Galata şi exarchul pentru ad- 

ministrarea moşiilor pe care Patriarchia le avea în Moldova; 

hirotonisirea lui se făcu chiar la Iași, de către Varlaam, ajutat 

de Atanasie al Romanului şi de episcopul grec al Kassan- 

driei 7. Obiceiul închinărilor se întinsese foarte mult, și mă- 

năstirea lui Aron-Vodă lingă Iași se ţinea acum de aceia din 

Chalke, de lingă Constantinopol 3. Meletie Sirigul, așezat în 

Capitala Moldovei, episcop al Brăilei, era sfetnicul cel as- 

cultat în cele bisericești. Grec de neam, vorbind grecește cu 

1 V. Şincai, Chronica Rominilor, la anul 1644. 

2 Studii și doc., IV, p. COX. 

3 Picot, /. c. Invitaţia la nuntă din partea lui fanus, în ale mele Ace și 

fragmente, |, pp. 196-7. 

4 îsi, dit, vom. în see. al X VII-lea, ÎL Excursul |. 

5 Melchisedek, Aofize, PP: 206-8. 

6 Jpid,, p. 208. 

î Jbid., pp. 209-10. 

s Studit şi doc IV, p. 31 DOta I.
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ai săi — amîndouă fetele, Maria şi Ruxanda, scrii numai grecește! — , el părea Grecilor din Răsărit ca. un urmaș al Împăraţilor de odinioară?. Un fost episcop de Ohrida, Meletie, îl pîri, tot în 1645, că el «ar fi voind ca, atunci cînd Sultanul se va duce cu războiii asupra ostroavelor Cretei şi Maltei, să strîngă ostaşi ș? să se ducă Ia Constantinopol în Jocul Sultanului» 3, şi ambasadorul venețian de pe lingă Poartă povestește și el, la 15 April, de această piră «că o coroană de aur, ca a Patriarchilor, trebuia să fie trimeasă în Moldova ca să încunune pe Domnul de acolo şi că, la ieșirea flotei turcești în Marea Mediterană, toți Mitropoliţii se îndatoriseră a stringe oaste pentru a-l chema la această Împărăție» 4, 
Însă tocmai acest curent grecesc, care se revarsă din noii asupra Moldovei, era menit să distrugă pentru cîtva timp și cartea slavonă veche și începătoarea carte romă- nească. Pociațchi și călugării săi ruşi părăsiră peste cîtva timp şcoala de la Trei-lerarchi, și în mănăstire intrară călu- gări greci, cari nu ţinură nici-un fel de școală, Varlaam, care merse peste puţin timp în solie la Cazaci, cari voia și prada ţerii şi o altă pradă, pe Domnița Ruxanda, pentru Timuş, fiul Hatmanului lor $, era bătrin și nu mai avea gustul tălmăcirii cărților. Eustratie mai Lrăi, se pare, atita cit să facă însemnări pe margenea letopiseţului celui noii al lui Ureche, mort în cursul lucrării luj?, Alţi cărturari nu-i avea Mol- 

1 V, Sudir și doc. VII, note explicative, Doamna Maria care iscălește în zapisul grecesc din 1644, e însă fata lui Jeremia-Vodă. Iscălitura ei trebuie să se cetească: «Maria Firjeiowa W. S.>. Cf. Papiu, Tesaur, ÎL, p. 140. «W, S.> înseamnă: « Voevodeasă de Sandomir», 
? V. și Călătoriile Batriarchului Macarie de Antiochia, traduse de a-ra Emilia Cioran, Bucureşti, 1899. 
2 Melchisedek, Wotife, p. 209, 
* Hurmuzaki, IV2, p. 535, no DCKXVIII. În genere, pentru Varlaam, v, şi monografia d-lut Şt. Dinulescu: extras din Candela pe 1886, % Uricariul, III, p. 285. 
8 Studit si dee. IV, p. coxxxv. 
2 V, det, fii, rom, în sec. al X Vi/Lica, UI, Excursul I; Sfudir şi doc, WII, PP. 9-11. Manuscriptul, de unde s'a luat această Prefaţă, poartă azi nl 1443. în Bibl, Ac. Rom. Pentru Ureche, v. unele ştiri în notele explicative la docu- mentele volumului VII. 
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dova de pe acest timp, și astfel tiparul se opri, ne mai avind 

nici-o menire; el se opri aproape în același timp cînd înce- 

tează şi tipăriturile lui Petru Movilă. 

Mitropolitul Chievului trăi pănă în 1646. Varlaam avu o 

viață mai lungă. Dar cînd Gheorghe Ștefan, Logofătul-cel- 

Mare, se ridică împotriva Îui Vasile-Vodă, Varlaam se re- 

trase «la munte», şi biruitorul fu încoronat numai de epis- 

copul de Huşi!. Acesta se numia Ghedeon şi păstoriă încă 

din 1645; s'ar părea că Vasile-l făcuse învățătorul fiului său 

Ștefăniță, care domni mai tărziu în Moldova, dar formula 

slavonă de «părinte şi învățător al nostru», pe care Ștefâniţă 

o alipeşte odată de numele lui Ghedeon 2, e stereotipă şi poate 

nu înseamnă şi în acest cas decit respectul tînărului Domn 

pentru bătrânul Mitropolit retras la mănăstire. Ghedeon era si 

el de la Secul, unde a făcut și danii şi unde a fost îngropat 5. 

Schimbarea lui Varlaam cu Ghedeon se făcu îndată după 

aşezarea lui Gheorghe Ștefan: în primăvara anului 1655, 

«robul lui Dumnedzăui Varlaam Mitropolit biv Sucavschii» 

face o învoială cu călugării de la mănăstirea Neamţului *. 

Şi în 1657 îl mai vedem la Secul, avînd numai grija moşii: 

lor şi viilor sale pe care le lăsă mănăstirii de unde piecase 

şi unde se întorcea, pentru a se pregăti de moartea apropiată. 

La 18 August el îşi făcu diata din urmă5. El avea lingă 

dînsul la 11 Mai pe episcopul de Rădăuţi Sava, care ajunse 

în 1658 la Roman și poate chiar în cursul aceluiaşi an Mi- 

tropolit 5. Sava era și el un fost călugăr de la Secul î, unde 

era deci mai multă învățătură și mai multă viaţă printre mă- 

năstirile timpului ; el trebuie să fi fost unul dintre ucenicii lui 

1 Studii și doc., IN, p. OCĂLY. 

2 Document din $ Iulie 1661, în Arch. Statului, Meamf, n 2517: WuS n 

urare Hwe.Cf, pentru Ghedeon și «Index zolkieviensis», în Candela pe 1884,p.753. 

3 Melchisedek, Mofife, p. 23. 

+ Neamţ, n9 2507; Studii şi doc. VII, Note explicative ; Urechiă, în 42. 

Ac. Ron, Xp. 344- 

5 Urechiă, 2id., pp. 345-6. 

6 Melchisedek, Chron. Llușului, Î, p. 222; Chron. Romanului, |, pp. 217-8. 

V, Studii și doc., VII, Note explicative, 

7 Erbiceanu, Mizr. Mold, p. LVILI-
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Varlaam. Lingă ei doi se mai întîmpină la acea dată şi Nistor Batişte sau «Baptista», fii, credem, al vestitului Batiște Ve. velli, sfetnicul lui Radu- Vodă Mihnea, şi al unei fete a lui Nistor Ureche !. Încă din 1658, Varlaam nu mai era în viață; mănăstirea Secul se judecă, la 16 April din acest an, cu ne- poţii răposatului2. El se dusese în sfirşit «în casa cea de lut a moşilor săi 3, și oasele sale zac supt piatra pe care și-o gătise, puind:o lîngă zidul bisericii încă din 16424. 
La 1658 însă Dosoftei era episcop de Huși?, acel Dosoftei care era să pornească o nouă mișcare de literatură reli- gioasă. Aceasta nu începu însă supt Gheorghe Ștefan. Pe vremea lui, se pot însemna ca oameni cu o învățătură deo- sebită numai doi scriitori. 
Unul e mirean. La 1655, urmașul lui Vasile Lupu chemase înnapoi pe dascălii de la Chiev și întărise şcoala de la Trei- Ierarchi 6: ca unul ce avea multe și strînse legături cu Ardealul, el va fi fost acela care a adus de acolo pentru latinește pe dascălul Simion, de la care a Tămas o prelucrare a Cronicii lui Grigore Ureche; că Simion era «Ungurean»> se vede din povestirile de origine ungurească pe care le adauge _letopi- sețul pe care-l prelucra, iar că scria după încetarea Domniei lui Vasile Lupu, se înțelege din felul cum îl amintește în Predoslovia sa, care s'a găsit dăunăzi ?, 

Clericul e Antonie din Moldaviţa. EI știa latinește și sla. vonește, și era credinciosul lui Gheorghe Ştefan, printre to. varâșii de fugă ai căruia, prin Germania, Suedia și Livonia, el se găsi, dar care nu-l părăsi, ca alții, nici pănă la moarte, în lanuar 1668. Domnul pribeag voiă să cetească, în Singu- rătatea lui, carte pe limba țerii lui depărtate, şi, pentru a:i 
LV. Studir si doc, V, p. 278. 
2 Arch, Statului, Neamţ, n0 2310. 
3 Prefaţa la Cazanie. 
4 Melchisedek, Wotife, p. 21. Şi Sava a fost îngropat tot acolo ; v, Wotiţe, p. 22. 

3 Melchisedet, CArop, Romanului, |, pp. 277-8. 
* Uricariul, UA, pp. 283-5. 
? Studit şi doc. IUL, p. 10: cînsămnănă pănă la Domniia lui Vasilie-Vodă».  



CLĂVI VEACUL AL XVII-LEA 

miîngiia dorul, a scris Antonie, într'o slovă frumoasă, «Răs- 

punsurile» lui Varlaam, la care adause o nouă traducere ro- 

mănească ă Psaltirii, al cărei autor poate să fi fost tot eli. 

Peste doi-trei ani erai să înceapă tipăriturile lui Dosoftei, 

adevăratul urmaş al lui Varlaam. Activitatea lui literară dă- 

duse însă şi pănă acum unele din roadele ei. 

9. NOUĂLE TIPĂRITURI MUNTENE DE SUPT MATEI BASARAB. 

În anul 1646, cînd se încheie publicaţiile ropzăneş ale Mol- 

dovenilor, mănăstirea. munteană a Dealului, unde era egumen 

Ioan din Gomioniţa, mănăstire din Bosnia, de unde trecuse 

la Atos, dădea, din porunca Mitropolitului Teofil, un Lătur- 

ghiar, foarte împodobit cu chipuri: ale Domnului, Doamnei 

şi unor sfinţi; se dovedia astfel că Matei-Vodă poate patronă 

cărți tot aşa de frumoase ca şi rivalul săii de peste Milcov. 

Un S/ujebnic urmă în același an 2. După aceste cărți slavone 

se întilneşte ceva în adevăr neașteptat: Udrişte Năsturel, 

care, pe lîngă numele său biblic de Uriil, îşi dă cu acest pri- 

lej pe acel greco-latin de Oreste — el era deci un slavonisant 

de modă, precum sînt astăzi francisanţii de modă cari-și trec 

vremea cu versuri simboliste cu pecete parisiană —, traduce 

din latineşte în... slavoneşte vestita carte a Îmitației luă 

Hristos, şi o tipăreşte la Dealul, în «tipografia Domnească» 

__ titlul era luat de la Moldoveni —,la 1647, primăvara 5, 

Acelaşi Udrişte tălmăci din slavonește în romăneșşte, la 1648-9, 

totpe vremea cînd era al doilea Logofăt, vestita poveste a lui 

Varlaam şi loasaf a iui Ioan Damaschin, de sigur după tipăritura 

rusească, a lui Petru Movilă. Dar lucrarea rămase în manuscript, 

și învățatul boier nu se cobori pănă acolo, încit s'o aşeze în 

rînd cu publicaţiile însemnate cu stema munteană a cumnatului 

său î. A publica astfel de lucruri profane ar fi fost același 

1 Manuscriptul se păstrează la Blaj, în minile păr. canonic Î. Moldovanu, 

căruia i-a fost încredințat spre publicare de Exc. Sa Mitropolitul Victor. 

2 Bianu și Hodoș, nl 49 și SI. Un Slujebnic slavo-romănesc s'a scris 

peste puţin, supt Mitropolitul Ștefan, înte'un splendid manuscript (Bibl. Ac. 

Rom., n 1790). 

3 fbid., pp. 158-9. 

4 Odobescu începuse a tipări opusculul, dar s'a oprit. Extrase în Gaster,  
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lucru ca şi cum s'ar fi dat în tipar acele Alexandrii și Roj- 
danice și Albine și Flori ale Darurilor, acele minunate po- 
veşti şi frumoase anecdote şi interesante lămuriri de semne 
în trupul omului, în visuri şi în largul naturii, pe care le co- 
piaă pe întrecutele popi de sate și diaci din cei mărunți, şi 
pe care cetitorii le sorbiaii, cu toate sfaturile de înfrînare ce 
li se dădeaii de cărturarii cei mari şi plicticoşi 1. 

În 1648-9 publicaţiile slavone se continuă prin  Zriodul, 
care fu scos cu cheltuiala Doamnei Elena, sora lui Năsturel? : 
ea oferi cartea lui Damaschin, Protos-ul de la Atos, care va 
fi venit pe acel timp prin țară. Tipăritorul e tot călugărul 
Ioan, care nu mai avea însă egumenia Dealului, ci lucra jos, 
în cetatea de Scaun, în Tirgovişte, Mitropolit era încă de la 
începutul lucrării Ștefan, fostul episcop de Buzăi, și el arătă 
o mare dorință de a se însemna prin tipărituri, de a întrece 
în această privință pe înnaintaşul său Teofil. ÎL îndemna cu 
atit mai mult la editarea de cărţi slavone încetarea publi- 
caţiilor rusești din Chiev și Lemberg. El face să apară deci 
un 7riod pentru post în 1649, o Psaltire, cu lucrul căreia se 
însărcinâ Grecul Melchisedek de la Cîmpulung, în 1650. 

În același timp însă, Ștefan. înrîurit de nouăle tipărituri 
ardelene, începute la 1648, făcu să se dea și cărți romănești. 
E însă firesc lucru că ele nu erai, ca în Ardeal, traduceri 
ale Cuvintului lui Dumnezei, care nu putea părăsi vechiul săi 
Sicriii greoi, al limbii slavone, ci, sai lucrări literare, sai — 
ceia ce e în adevăr noii în mişcarea de romanisare a Bisericii — 
cărţi de slujbă. Frumoasa literă, frumoasele frontispicii nouă 
ale meșterilor munteni se întrebuințară de acum înnainte şi 
pentru astfel de opere în «limba vulgară». 

Chrestomatie, |, p. 129 şi urm. Pentru alt ms,, v, Iorga, Afanuscriptele mă- 
năstirit Cernica, în Bis. ortodoxă pe 1902; no şa. V. și manuscrisele 2458, 
2470 ale Ac. Rom, 

1 O cărticică avînd acest cuprins, copiată la 1620 în satul Simpietru de 
lingă Brașov, e analisată, dindu-se și extrase, de d, |. Bianu, în Col. lut Traian 
pe 1853, p. 323 și urm., p, 445 şi urm, 

? O soră a ei avea o foarte frumoasă casă la Vârăști (Ilfov), V. Călătoriile 
lui Macarie de Antiochia, p. 211, 

| 
i 
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Începutul îl făcu un simplu diacon,.cu numele de Mihail, 

care se îngrijia mult de felul cum i se va face slujba la 

moarte, căci văzuse că unii cetesc unele lucruri, alții altele. 

El cumpără deci un text slavon şi unul grecesc, chemă pe 

lingă dînsul «oameni cărturari buni şi înţelepţi», se ajută cu 

ei, şi duse la bun capăt lucrarea. Apoi o tipări într'o bro- 

şură de vre-o cincizeci de pagini şi-i adause o scurtă Prefaţă, 

în care sînt pomenite şi rudele lui, pentru ca evlaviosul ce- 

titor să se roage pentru dinsele. Aceasta e «Cartea ce să 
cheamă Pogribania preoţilor mireani și a diaconilor». 

Cheltuitorul pentru cartea următoare, tipărită la 165I, e 

Mitropolitul însuşi, care pune chiar, în locul obișnuitei steme 

domneşti, «semnulă carele iaste dat de la Dumnezău prea- 

sfinților Mitropoliţi a Ţărăi Ugrovlahiei». Nu numai atit, dar 

Ștefan e şi traducătorul cărții, intitulată: Mesto sai Sa- 

crament, ale cărei elemente le-a scos din molitvenice grecești 

şi slavone. El arată că a voit prin aceasta să lămurească pe 

preoţii săi asupra tainelor, ca să nu li se mai aducă ocara 

că, din «grosime şi grubie», nu li înțeleg rostul. Deocamdată 

dă tainele de căpetenie: botezul și mirui. Vor veni apoi, cu 

alt prilej, şi celelalte cinci taine. 

Legătura între această operă şi cele «Șeapte Taine» ale Lo- 

gofătului Eustratie e vădită. Ștefan s'a inspirat de la treti 

Logofătul moldovean. De alminterea, un scriitor care, ca 

dinsul, zice: Biserică Muntenească și Țară Muntenească — 

în loc de Biserică şi Țară-Rumănească — sar părea a fi din 

Moldova. Aceasta ar dovedi-o și rivna lui de a da clerului 

ce-i era supus cărţi pe limba lui: «nu cum ai fosti pănă 

acum slavoneaște tipicurile, carele nu le pot ști cinstiţii şi 

cuceriţii preoți, pentru nesebuiala lor, ce tot rumăneaște toate 

pre răndiă». Stilul are toate însușirile puternicului stil mol- 

dovenesc din acest timp, și aceasta ar mai fi încă o dovadă. 

Însă, în Prefaţa de la «Îndreptarea legii» din 1652, tălmă- 

citorul, îndreptindu-se către Ștefan ca să-i mulțămească, lă- 

mureşte că acesta era «deîntr'uni loci ca acela și sati de 

1 V, Bianu şi Hodoș, pp. 178-94. O a doua parte din Jfiszirie am găsit-o 

copiată elegant întrun manuscript de la mănăstirea Cernica. Astăzi ea se
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josă ali Ungro-Vlahiei»!: aș crede că acest Muntean trecuse 

prin vre-o mănăstire moldovenească, unde va fi primit şcoala 

cea nouă şi bună a lui Varlaam. 

Precum «Mistirio» atirnă de cele <Șeapte Taine», astfel şi 

marea lucrare tirgovișteană a <Îndreptării legii» pornește de 
la tipăritura moldovenească a lui Eustratie asupra Canoanelor 
şi legilor împărăteşti. 

Ştefan voiă să se dea judecătorilor şi cetitorilor munteni 
o culegere completă a hotăririlor de sinoade și de Împărați. 
El căpătă textul, pe care-l căutase în zădar la Constanti: 
nopol, de la Vistierul al doilea Gheorghe Carida din Trikke, 
pe care-l aşteptă, în 1655, o moarte grozavă din partea Sei- 
menilor răsculați 2; volumul cuprindea «judecata toată ar- 
hierească și, lăngă dinsa, și înpărătească, cu toate canoanele 
ale Sfintelorii Săboară şi Apostoli, şi a Marelui” Vasilie, și a 
altoră dumnezeești și sfinți Părinţi, înpreună cu theolog (sic) 
dumnezăeștilori bogoslovi,— scoasă şi tocmită cu porunca şi 

învăţătura blagocestivului Înpărat chir Ioannă Comninulă, cu 
mare şi multă socotință, de pravoslavniculă întru dascali 
diacon şi păzitoriulă de toată pravila şi canoanele Marii-Be- 
searici, chir Alexie Rodinu[i]». Pentru a face traducerea «dă 
pre ellineaşte pre cuvinte proaste rumăneaşte», Ștefan alese 
pe un călugăr din Ardeal, pe un «Panonian», cu numele 
de Daniil <Andrean» sai Andrian, Adrian, şcolar al lui Ig- 
natie Petritzi și al lui Panteleimon Ligaridis, acesta din urmă 
«teologul» lui Matei-Vodă, precum Sirigul era «teologul» lui 
Vasile Lupu 3. Acesta înfățişă lucrarea, întovărăşită de o Pre- 

află în Bibl. Ac, Rom. D. Bianu a tipărit-o în Apendicele la Discursul săi de 
intrare în Academia Romînă: Despre introducerea limdit româneşti în Biserica 
Românilor, Bucureşti, 1904. Nunta de care e vorba, pare să fie a fetei ce- 
Iei mai mart a Ducăi-Vodă cu fiul lui Radu-Vodă Leon (v. Constantin Că- 
pitanul Filipescul, ed, lorga, pp. 158-9). Atunci era încă Mitropolit Ștefan. 
căci Teodosie-i luă locul abia la 21 Maiii 1668 (Sugir și doc, V,p. 629, 
nota 1). 

1 Zăid,, p, 192. 

V. Studit și doc. IV, p. CcuxI; Constantin Căpitanul, p. 133, nota 1. 
3 254. Îi. rom. în sec. al XVIII-lea, 1, p. 30.      
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faţă foarte umilită, în care se califică însuși de nevrednic, 

de «mai miculă, prostulă şi plecatul prah de suptiă picioa- 
rele cinstite ale Sfinţiei Sale». Lui Ștefan îi plăcu opera lui 
Daniil, şi el scrise pentru dinsa o lungă întroducere, în care 
vorbeşte de felul cum s'a alcătuit legile împărăteşti, cu 

amănunte și nume stilcite care trebuiaii să umple de mirare 

pe oamenii din vremea sa. El comandă apoi ilustraţii așa de 

frumoase, sfinţi, soboare împărăteşti, cum nu se mai văzuseră 

pănă atunci la noi, şi dădu totul meșterilor tiparnici, cari-i 

aduseră la 1652 un splendid volum de aproape 800 de pagini. 

Daniil, care s'a învrednicit a fi mai tărziu Mitropolit în Ar- 

deal, de la 1654 înnainte?, a dat fără îndoială o traducere 

bună. Dar, om fără o învăţătură mai deosebită, el nu s'a 

priceput să schimbe în compilația, cu totul fără formă, pe 
care i-o dăduse Mitropolitul. Pe lingă aceasta, avind la în- 
dămină Cartea de învățătură a lui Eustratie, el n'a tradus 
din noii, ci a îndreptat numai — și nu răi —— traducerea pe 

care o dăduse acesta, cuprinzind astfel în noua Pravilă mun: 
teană, de și în altă orînduire, tot Nomocanonul moldovenesc. 

Pe cînd însă opera lui Eustratie, bine împărțită , a putut fi 
întrebuințată în judecăți, amestecul greoiii şi fără nici-o so- 

coteală pe care-l tălmăcise întocmai Daniil, n'a avut alt rost 
decit acela de a fi cetit, şi mai ales privit cu acea admiraţie 
pe care o inspiră cărţile voluminoase celor foarte mulţi cari 
n'aii nici chemarea, nici aplecarea să le deschidă. 

Tot în 1652, o traducere a 7irnosaniei, făcută după gre- 

cește și slavonește tot de Mitropolitul Ştefan, închidea șirul 
tipăriturilor muntene. În 1653, începea războiul pentru scoa- 

terea lui Vasile Lupu; urmau tulburările Seimenilor. În 1654 

1 Retipărit de Misail și Blaremberg în 1871 și de Bujoreanu, în Collecţiu ne 
de legiuiri, IUL. CE, Pic, Die rumănischen Gesetze und îhr Nexus mit dem dyzan- 
ti[ni]schen und slavischen Recht, Praga, 1886 (o dare de samă).—Ms, Pravilei în- 
tăia, de la Govora, iscălit de «Moxalie Mihail», e astăzi n! 2471 din Bibl. Ac. Rom. 

2 Bunea, Vechile episcopii, p. 110 şi urm, Apoi el se întoarse în 'Țara- 
Românească, unde apare cîtva timp ca episcop de Strehaia, titlu noi, creat 

numai pentru el. V. Bianu, Fpiscopia Strehaiet, în An. Ac. Rom. pe 1904. 
3 V. Xenopol, îs. Rominilor, IV, p. 163 şi urm. şi mai ales C. Popo- 

vici, în Candela, an V.
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Matei-Vodă se stingea, luînd cu dînsul pacea, bogăţia şi 
grija de carte şi învățătură. 

10. TIVĂRITURILE ARDELENE. 

Pe cind Moldova tipăreşte cărţi de cetire, iar Ţara-Romă- 
nească opere slavone sai slujbe pe romănește, împreună cu 
lucrări de «concurență» faţă cu acelea apărute în laşi, Ar- 
dealul începe a da un al doilea șir de cărți sfinte, pe care, 
ce e dreptul, n'avu răgazul să-l ducă la sfirșit, 

Aceste tipărituri sînt însă — ceia ce nu fusese toate pu: 
blicaţiile din veacul al XVI-lea — traduceri nouă, făcute anume 
pentru cetitorii din acest timp. Cetitorii aceștia sînt înţeleși 
într'un chip tot aşa de larg, cum înţelesese Coresi şi urmașii 
săi pe cetitorii lor. Nu e vorba numai de Rominii dintr'o 
țară, ci de Romiînii de pretutindeni, — deci de întregimea 

neamului. Și Varlaam spusese că vrea să vorbească tuturor 
celor ce aii graiul său, dar acest gînd înnalt se exprimă 
mult mai deplin, mai puternic şi mai frumos în aceste cu- - 

vinte ale Prefeţei puse de Mitropolitul ardelean Simion Ștefan 

înnaintea Vou/ui Testament din Bălgrad (1648): «Atasta 

încă vă rugămi să luaţi aminte că Rumînii nu grăescu în 

toate țărăle într'un chip, încă neci o ţară toţi întrun chipi; 

pentr'aceaia cu nevoe poate să scrie cineva să înțeleagă toți, 

grăindă un lucru unii întruni chipă, alţii într'altu chipu: aă 
veșmănt, ai vase, aii altele multe nu le numescu întrun 

chipi. Bine ştimă că cuvintele trebue să fie ca banii, că 
banii aceia sănt buni carii îmblă în toate țărăle, așia şi cu- 
vintele acealea sănti bune carele le înţelegi toţi. Noi, dereptii 
aceaia, ne-ami silit, de în căt am putut, să izvodim așia cum 
să înțeleagă toţi; iară, să nu vorii înțeleage toţi, nu-i de 

vina noastră, ce-i de vina celuia ce-ai răsfirat Rumănii 

priîntr'alte țări, de ș'aii mestecat cuvintele cu alte limbi, de 
nu grăescu toţi într'uni chipii.» Programul şi nevoia unei 
limbi literare unice pentru toți Rominii nu se puteai arăta 
mai bine decît în aceste rînduri ale Mitropolitului bălgrădean. 

Gheorghe Râk6czy L-iii, prietenul lui Matei-Vodă, se apropia 
de sfirşitul stăpinirii sale, cînd el îndemnă pe Simion Ștefan 
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să dea credincioșilor săi un Noi. Testament pe romănește. 

Mitropolitul însuși nu era un cărturar, cu toate că știa să 

sctie foarte limpede limba sa ; fost călugăr în mănăstirea de 

lîngă Mitropolie, el n'avuse unde să capete ştiinţa de slavo- 

nește şi greceşte pe care de o bucată de vreme o aveai 

aceia dintre prelaţii romîni ce se socotiai învățați. El dădu 

sarcina traducerii celei nouă călugărului Silivestru, venit din 

Țara-Romănească, unde făcuse acele traduceri din slavoneşte, 

slabe, luate cuvint după cuvint, pe care le cunoaștem. 

Simion Ştefan se laudă că, nemulțămit cu lucrarea lui Sili- 

vestru, s'a apucat însuși «a posledui, şi, unde n'au fost bine, 

ami isprăvită şi ami înpluti şi ami tocmitii din cătă ami 

pututii» : el ar fi întrebuințat traducerea slavonă din Moscova 

şi traducerea lui Ieronim, dar s'a ţinut mai mult de textul 

grecesc. El a mai pus şi resumatul, «șuma», care va ajuta 

pe cei ce caută. Sigur de lucrul săi, el poftește pe cetitori 

să compare cu cizvoadele», căci numai atunci «veţi afla pe 

ce cale ami îmblati». 

E aproape sigur că Mitropolitul a făcut o parte din aceste 

lucruri prin alții. Dar că a fost o prefacere a scrisului lui 

Silivestru nu rămîne îndoială. Stilul Mozlui Testament din 

Bălgrad nu e acela al Cazaniei muntene: scurt şi cuprin- 

zător, energic și bine rostit, el samănă cu al Pa/ze? din 1582. 

Mlădierea moldovenească lipseşte, dar, așa cum este, aceasta 

era cea mai bună formă romănească pe care pănă atunci o pri- 

mise vre-o parte din Scriptură. Litera măruntă, fină, elegantă, 

podoabele cumpătate, săpate după gustul apusean, eraii și ele 

vrednice de această minunată carte, care putea, astfel, să apară 

ca produs al unei tipografii princiare. 

În ceia ce priveşte limba, nu e nici-o deosebire între Vou/ 

Testament din 1648 şi Psaltirea care ieși în aceleaşi con- 

diţii la 1651. Dar aceasta e și mai precisă și mai exactă, ca 

una ce e tălmăcită de-a dreptul după «limba jidovască». Cei 

ce ai îndeplinit această sarcină de învățat, nu și-aii scris nu- 

mele, dar pe lingă dînşii Mitropolitul, același Simion Ștefan, 

a avut numai rostul de sfătuitor, şi nici Predoslovia nu e 

făcută în numele lui, ci în al tălmăcitorilor necunoscuți.
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Pe cînd cîrmuia însă în Ardeal Gheorghe Râkâczy al Ilea, 
tiparul din Bălgrad dădu, la 1656, un Răspuns la cărticica 
războinică a lui Varlaam, supt titlul de «Scutulii catichiz- 
mușului cu răspunsu den Scrăptura Sv[ăn]tă înpotriva răs- 
punsului a doao ţări fără Scriptură Sv|ăn]tă». Pe atunci starea 
Mitropoliei ardelene era cu totul neorînduită, și nu s'ar putea 
spune că acest noi strigăt de luptă a pornit de la Daniil, 
care se pare că păstoriă pe atunci: o dovadă că autorul e 
altul, se află şi în marea învățătură în ale Scripturii de care 
el dă dovadă, pe cind se ştie că Daniil, călugărul Daniil An- 
drean Panonianul din Tirgoviște avea abia slabele puteri ale 
unui traducător mijlocii. Însă la 1656 era superintendent 
calvin acel Gheorghe Csulay, care, ca pastor al Curţii, chel- 
tuise pentru tipărirea «Catechizmușului» atacat de Varlaam ; 
ajungîndu-i la cunoştinţă, cam tărzii, ce e dreptul, combaterea 

acestuia, el alcătui de bună samă însuși învățatul răspuns, pe 
care-l tălmăci pe romăneşte, destul de stingaciii, un preot 
oarecare, dintre cei foarte mulţi cari nu se deosebiaii supt 

raportul religios de calvinii cuceritori !. La răspingerea ar- 
gumentelor lui Varlaam se adause și întreg Catechismul, aşa 
cum el fusese tipărit întăia oară, la 16402. 

Îndată începea lupta lui Gheorghe Râkâczy al Il! cu 
Turcii, frămintările pentru Coroana Ardealului. În acest văl- 
mășag, activitatea literară încetă şi aici, cam în același timp 
cînd ea se opria în Ţara-Romănească. 

11, SCRIITORI NOI MOLDOVENEȘTI: NICOLAE MILESCU. 

Pe vremea lui Gheorghe Ştefan încă apar în Moldova doi 
cărturari: un cleric și un mirean. 

" O ediţie nouă a cărții a dat-o G. Bariţiii, supt titlul: «Catechismulu cal- 
vinescu, impusu clerului si poporului romanescu sub Domni'a principiloru Georgiu 
Râkoczy |. si II.; Sibiii, Kraft, 1879; cf. Bianu şi Hodoș, p. 537, n 64. 

? «Cor. Gheor. Mol.» de la sfirșit înseamnă « Correxit Gheorghe] Mol(nâr?). 
— Și catolicii tipăriră un Catechism pentru Romini, la Pressburg : traducerea 
se făcu după lucrarea lui Paul Canisius, — vestitul Lesuit, a cărui amintire s'a 
serbat dăunăzi, — de un cleric dia Caransebeș, în 1636. V. Socorelile Brasovului, 
p. 187. nota 2, după Archiv f. siebenbiirgische Landeshunde, N. F. XIX, p. 
629. — V. şi mai departe, Zpiloeul, 
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Mireanul, fost ucenic al şcolii lui Vasile Lupul, era cel mai 

învăţat din doi. Știa bine latineşte, grecește şi slavoneşte, 

ceia ce pe atunci formă pe un doctus trium liuguarumn în Ră- 

săritul slavo-romîn. Era foarte harnic, potrivit pentru misiuni di- 

plomatice grele şi pentru obositoare călătorii de cercetări, pentru 

tălmăciri răpezi, trebuincioase unei Cancelarii de Stat. Pe lingă 

aceasta, de şi menit să fie numai compilator în toată viața 

sa, el dă, prin alegerea pe care o face, un caracter personal 

compilaţiilor sale. Îi plac subiectele ciudate, tainele, prooro- 

ciile şi superstiţiile, în care crede din toată inima și pe care 

caută să le răspîndească, El poate fi foarte credincios stă- 

pînilor săi, dar pentru Moldova însăşi, pentru ţară, viaţă şi 

limbă, nare nici-o aplecare deosebită. Astfel, el ajunse a cu- 

lege ştiri prin China pentru Țarul rusesc, după ce-și petre: 

cuse toată copilăria şi tinereţa între Romini. Acesta e Ni- 

colae Milescu Spătarul, a cărui soartă şi muncă sar învred- 

nici de un mai mare loc aici, dacă, fie și în cea mai mică 

măsură, condeiul lui neobosit ni-ar fi folosit şi nouă. 

Marele povestitor Neculce, care a trăit şi el în Rusia din 

pomana Împăratului creştin de acolo, dar care na mai 

apucat pe Spătar, mărturisește că Nicolae era un boier din 

Ținutul Vasluiului!. Lămurirea e adevărată: în 1693 se iscă- 

leşte într'o mărturie privitoare la satul Jigoreni din părţile vas- 

luiene un Spătar Ștefan Milescul, care e de sigur o rudă a scrii- 

toruluiZ. Fratele lui Nicolae se chema Postolachi şi era Uricar: 

în adevăr, un Apostol Uricariul scrie supt Gheorghe-Vodă 

Ghica acte în 16582; în 1661 găsim pe un «Postolachi vtori 

Spătar»+ ; cred că acelaşi boier ajunse la 1668 Mare-Păharnică. 

Nicolae Milescu va fi fost întrebuințat întăi la capuchehaie- 

licul moldovenesc din Constantinopol. Întors în ţară, el văzu 

sfărîmarea Domniei lui Gheorghe Ștefan, dar nu întovărăși 

1 Letopiseze, LL, p. 190. 

2 Studit şi doc VI, p. 95; n9 109. 

3 Bibi. Ac. Rom., doc, 73/LXI, 78/LXI; 111/LXXXI11. Cf. Sbornicul Mitro- 

politului Gheorghe, reprodus şi în Uizariul, |, p. 402. 

4 Jdid,, doc. 27|uvr. 

5 Sfudit și doc VI, p. 87, 09 59.
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în străinătate pe bietul pribeag, și acesta nu se folosi deocam.- 
dată de ştiinţa lui de limbi, în deosebitele sale solii, în care 
erai cereri de intervenţii în folosul săi pe lingă Poartă și, 
pe lingă ele, destulă cerşetorie. Supt Gheorghe Ghica, el purta 
titlul de Spătar, dar Spătăria lui nu era cea Mare, ci a doua 
sai a treia!. Odată Ghica-l trimese în Ardeal la Acațiu Barcsai, 
care se lupta pentru stăpinire cu Gheorghe Râk6czy al IL-lea ; 
el avea cu dinsul o mie de oșteni. 

Cum se împăcase cu Ghica, așa se împăcă Nicolae Spă- 
tarul şi cu urmașul acestuia, Ștefăniță fiul lui Vasile Lupu. 
Acesta-i arătă mare dragoste: îl lua cu dinsul în trăsură, îl 
ținea lîngă dinsul la masă, şi chiar «giuca cărți cu diînsul» 3. 
Se zice că Nicolae, sătul de atita bine, s'ar fi înțeles cu pri- 
beagul muntean Constantin-Vodă, care se afla în Polonia, 
de unde rivnia, fără nici-un drept, Scaunul moldovenesc. 
În Ianuar st. v. 1661, «Costantin Şerban, cu mila lui Dumne- 
zei Domn al Moldovei», dădea din Iași porunci către dre- 
gătorii săi, înnainte de a lua înnapoi drumul hotarului 4, dar 
Milescului nu-i era dat să se bucure în pace de trădarea lui: 
glumind poate, în acest chip sîngeros, asupra poreclei de 
Cirnul ce se dădea lui Constantin-Vodă, însemnat la nas pen- 
tru că vinase Domnia, Ștefăniță făcu şi din Nicolae un Cirn; 
hangerul chiar al Domnului sluji pentru această Sluțire 5. Ne- 
norocitul fugi în lume, ca să-şi dreagă nasul și norocul: el 
întilni în rătăcirile sale pe Gheorghe Ștefan, și în 1667 era 
primit la Stockholm, ca Trimes al fostului Domn, «Nicolaus 
Spadarius, baro ac olim Generalis Walachiae» ; aici el dădea 
ambasadorului frances, un jansenist, o mărturie despre credinţa 
Bisericii Răsăritului în ceia ce privește «transsubstanțiaţia și 
alte citeva puncte controversate», întitulind scurta sa lămurire, 
Scrisă întăii grecește: <Enchiridion sive stella orientalis occi- 

1 Cantemir, Descriptio Moldaviae, pp. 82-3. 
? Miron Costin, p. 361. 
3 Neculce, 7, e, 

* Studii şi doc. IV, p. CCCIX, nota 1. 
3 Neculce, 7. e, Mitropolitul Gheorghe pretinde că Nicolae ar fi trecut la 

Grigore Ghica şi că acesta ar fi făcut din el capuchehaiaua sa (Uricariul, î. c.).  
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dentali splendens», «Manual sai stea răsăriteană strălucind 

în Apus»!. Înlulie, Ludovic al XIV-lea răspundea lui Gheor- 

ghe Ştefan pentru scrisorile aduse de «le Baron Spatarius, cy- 

devant vostre Gencral»?. În Ianuar 1668, Gheorghe-Vodă 

muria la Stettin, şi «Baronul Spatarius» era liber. 

Neculce crede că el sar fi întors în Moldova pe vremea 

lui Iliaș Alexandru-Vodă. Apoi ar fi plecat de «rușine». E 

mult mai de crezut că el n'a mai întâlnit prieteniile și îm- 

prejurările prielnice de odinioară. Acum, în noua sa pribegie, 

Nicolae nu mai apucă spre Apusul care avea destui oameni 

învăţaţi mult mai buni decit dinsul, ci se duse în Rusia, 

unde învățătura era încă un lucru de tot rar. 

Aici el se adăposti pe lingă puternicul boier Artimon Mat- 

veiev, şi acesta-i găsi destule ocupaţii în slujba Țarului Alexie. 

1 se dădu o dregătorie pe lingă biuroul ambasadorilor: astfel, 

el traduce în Septembre 1674 un discurs al ambasadorului 

polon. În același timp, î se cereaii de la Curte felurite tra- 

duceri din grecește, pe care în Moldova nu se gindise a le 

face pe romănește, fiindcă nimeni nu-i ceruse aceasta ; lite- 

ratura rusească începătoare căpătă astfel de la dînsul un 

dicționariii grec-latin-rusesc, o carte de aritmetică, întitulată 

Aritmologhion, o carte despre tilcuirea proorociilor?, o cule- 

gere de «cărţi ale Domnilor», un cronograf, pe care-l numeşte, 

cu iubirea lui pentru titlurile întortochiate : « Vasiliologhiu», 

un tratat despre Muse și artele liberale, o «carte despre Sibile», 

o descriere a Sfintei Sofii din Constantinopol, o lămurire a 

ieroglifelor, o lucrare a patriarchului Macarie de Antiochia. 

În 1675, primăvara, Milescu porni apoi într'o mare solie la 

Împăratul Chinei, în ţara căruia, de sigur, nu mai călcase 

Moldovean pănă la acesta. La 2 Maiii el era în 'Tobolscul 

Siberiei. El îşi îndeplini cu bine misiunea, şi din notele ce 

striuse îa cursul ei, alcătui apoi trei lucrări: una cuprindea 

1 Reprodusă în «La perpetuit€ de la foy de V'Eglise catholique touchant VEu- 

charistie», Paris, 1669, II, p. 50 şi urm. 

2 tlurmuzaki, Suzi. Li, p. 254, nl COCLXXIV-Y. 

3 Un manuscript despre aceasta fn găsit de patriarchul Macarie de Antio- 

chia în 'Țara-Romănească, V, Călătoriile lui, trad, d-rei Cioran, pp. 167-8.
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pe scurt calea pănă la Peching, cealaltă întorsul ; iar cea de-a 
treia era o descriere bogată a Chinei, în care se întrebuințată 
şi lucrări mai vechi, de la a lui Marco Polo, Veneţianul din 
veacul al XIII-lea, pănă Ja călătoriile mai nouă 1, «Nimeni», 
scrie cu mîndrie, Cîrnul, «nimeni pănă la mine n'a văzut cu în- 
grijire și n'a descris locurile dintre riul Obi și însăși China». Cer- 
cetarea lui a provocatun şir de măsuri pentru deschiderea şi 
asigurarea drumurilor în aceste regiuni pănă atunci necunoscute. 

Toate trele descrierile erai însă rapoarte oficiale, şi ele 
nau văzut lumina. Dar în 1689, Patriarchul Dosoftei din 
lerusalim, așezat în țerile noastre, trimetea Spătarului o 
scrisoare prin care se cerea de la dînsul pentru «patrie» — 
în sensul Patriarchului — o povestire despre China în felul 
povestirilor lui Pausanias şi “Tucidide. Cînd însă Hrisant 
Notaras, nepotul lui Dosoftei, trimes la Moscova pentru ca să 
cumpere slovă tipografiei lui Antim Ivireanul, se întoarse în țară 
în 1694, el aducea cu sine numai o traducere parțială pe 
care însuși o făcuse, întregind-o cu știri din raportul de 
misiune al lui Teodor Baicov (1653) şi din experienţa unor 
persoane cunoscătoare pe care le aflase la Moscova; ea fu- 
sese revăzută şi îndreptată de autor. Această Krrata Govhebovsa, 
China supusă, şi notele asupra drumului păna la Peching au 
ajuns cunoscute în manuscript pe această cale; ele nu s'au 
tipărit decit în timpul din urmă, şi aceiaşi a fost soarta părții 
pe care n'o tălmăcise Hrisant 2, 

În 1694 Spatarul era la sfîrșitul zbuciumatei sale cariere. 

! V. cartea mea făzboiul din Extremul Orient: China, Japonia, Rusia 
Asiatică, Bucureşti, Soceci, 1904; partea a Ill-a 

2 Gh. Sion a dat, după însărcinarea Academiei Romîne, în Analele ei, N » o traducere romănească după grecește — manuscriptul întrebuințat e al Biblio-: tecii Centrale din lași — a călătoriei la Peching. Un alt ms,, în posesia d-lui Sofocle Economos, din Atena, e citat de Legrand, în Bibliorhogue gvecgute vulgaire, 
II, 1881, pp. Xxxuar-1v. Un al treilea se allă în Biblioteca mitocului Sfin- tului Mormînt la Constantinopol ; acelaşi, iâiz., p. XXXIV. Arseniev a tipărit 
în 1882 aceleași note de drum în rusește ; extras din Memoriile societăţii im- periale geografice rusești, secția de etuegrafie, IX, fascicula 1-iii. Tot Arseniev dădu, în 1896, notele celelalte, complectiud astfel cunoaşterea călătoriei ; extras din Memoriile secției Orenburg a societăţii imperiale geografice rusești, Kirutr, 

71304, Vol. VII. 
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Fusese disgrațiat odată cu Matveiev, sprijinitorul săă, dar 

pe urmă îşi căpătase iarăşi trecerea de la început. În 1689 

el primia pe călătorii străini şi li slujia drept călăuză, după 

obiceiii. Credem pe Neculce că Milescu se însurase cu o «Mos- 

calcă» şi-şi adusese şi rudele pe lingă dînsul. Dacă surgunirea 

lui în Siberia e îndoielnică, e foarte cu putinţă ca traduce- 

rile ce făcuse prin 1672-5 să fi fost date în mîna lui Petru, 

tînărul fiii al lui Alexe, şi Petru-cel-Mare de mai tărziu. In 

această a doua perioadă a vieţii sale, Nicolae traduce numai 

pe Simion de Tesalonic, după ediţia textului grecesc, dată 

în lași la 1683, precum şi, cînd şi cind, cite-o informație 

politică. Neculce pune moartea lui Milescu în a doua Dom: 

pie a lui Mihai Racoviţă, deci în 1707-9!. 

>. MITROPOLITUL DOSOFTEI ȘI LUCRĂRILE LUI. 

Dosoftei s'a născut pe la 1624. Într'o însemnare pe dosul 

unui document ca şi întrun exemplar al Lrfurghiei ce i-a 

trecut prin mină, el dă numele tatălui săi, Leontari, numele 

bunicului, Barila şi al mamei, Misira 2. Încă de pe cind era 

călugăr la Pobrata, el ştia şi slavoneşte, şi grecește, și lati. 

neşte, şi poloneşte: cele două limbi din urmă măcar nu se 

puteai învăța însă la mănăstire în Moldova. Cu toate că o 

mătușă a lui Dosoftei poartă numele romănesc de Stanca și 

că o soră a lui ţinea pe un Șerbul?, aceste cunoștinţi ne- 

îovhs5ovsu a fost tipărită de Legrand, în Bibhiothigue grecgue vulgaire, IUL, 

p. 337 şi urm. Asupra altui ms., v. C. Erbiceanu, în 4. Ac. Rom. pe 

1901. — Corespondenţa dintre Patriarch şi Spatar, în Sathas, Biâliotheca graeca 

medii aevi, UL, p. 92, în Legrand, î. e. p. XXXV şi urm. şi Erbiceanu, Crosz, 

greci cari? a scris despre Români, p. 104 și urm, Cf. şi Îst. dz. ron. în sec. ai 

XVIII-lea, |, p. 46, 

1 Cf. Picot, Micolas Spathar Milescu, în Mâlanges prientaux, publits par 

Pâcole des langues orientales vivantes, Paris, 1883; şi în Legrand, Bib/iographie 

hellânigue, IV. Studiul d-lui Hasdeii în 7raian pe 1870 e plin de presupu- 

neri ingenioase, dar neîntemeiate. Mat v. Urechiă, în ziarul Zuzta pe 1894 

şi G. Bogdan-Duică, în Conz, îiferare, XXXY, PP- 243-6. 

2 Arch. ist, L!, p. 118. Originalul nu l-am putut găsi însă în actele Po- 

bratei, în Arch. Statului, de unde l-a întrebuințat d, Hasdeii, 

3 G. Popovici, «Index Zolkieviensis>, în Candela din Cernăuţi, an. 1854, 

pp. 750-1; Melchisedek, CAror. Romanului, L, p. 279-
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obişnuite şi numele acelea vădit neromăneşti de Leontari, 
Barila și Misira ar face să se creadă că Dosoftei venise din 
Galiţia, unde o sumă de Greci trăiau, învirtind afaceri, la 
Lemberg mai ales. Un adnotator de cronici îi zice «fecior de 
neguțitoriă», iar însemnarea «neam de mazil» din Neculce ! 
nu dovedește că Dosoftei era Romin, ci numai că părintele 
său era la bir printre mazili. Simpatiile statornice ale lui Do- 
softei pentru Poloni, ultima lui fugă la dînşii, după care a rămas 
în orașul Zolkiew, ar fi iarăşi indicaţii ale unei obirșii străine. 

Poate că Dosoftei a fost egumen la Pobrata — el era încă acolo la 1649 —, dar despre aceasta n'avem nici-o dovadă. E sigur însă — din causa datei — că «smeritul popa Dosofteiă igumenul» de la Neamţ, care face mărturie pentru nişte vii 
la Cotnari ale mănăstirii Pobrata, unde «noi am bătrănit şi 
ne-am pomenit din dzilele Radului-Vodă, din Domniia d'intăi, şi tot le-am pomenit că sint a sv[i]ntei mănăstiri a Pobratei» 3, nu e viitorul Mitropolit. Acest al doilea Dosoftei, fost la Po- brata şi apoi egumen de Neamţ, a fost pănă la sfirşit du- 
hovnicul lui Varlaam 3, La 10 Maiii 1658, Dosoftei, viitorul 
Mitropolit, în vristă abia de 34 de ani, era acum unul dintre 
ierarchii Moldovei, ca episcop la Huşi. El urmâ apoi lui 

„Sava, ajuns Mitropolit în 1659, la Roman. Dosoftei venia şi 
pe la Iaşi, stînd la masa Domnului, a lui Dabija-Vodă, vorbind 
cu puternicul Iordachi Cantacuzino, căpătind lămuriri de la 
archidiaconul Dosoftei, viitorul Patriarch de Ierusalim, venit 
în Moldova cu Patriarchul de pe atunci, Nectarie5, El drese 
pe acest timp mănăstirea sa, Pobrata, asupra căreia trecu. 
seră multe nevoi, ruinînd-o în parte, 

Ca Mitropolit mai ales —el primi această dregătorie supt 

1 P. 233. 

? Arch. Statului, Neamz, XIV, 27, Data, 7215, e adaosă de alt condeiiă, 
și falșă, 

3 Urechiă, în Ap. 4e. Rom., X, pp. 347-8. 
4 Melchisedek, CAron. Romanului, 1, pp. 277-8; cf, același, CAron. Ilu- șului, pp. 125-6. 
5 Melchisedek, Crez, Romanului, 1, pp. 280-1. 
* Același, otize, p. 162 şi urm,  
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Duca-Vodă, la 1671 ! — Dosoftei făcu politică. În războiul 

deschis între Turci şi Poloni, războiii câre părea că se va 

mântui prin biruinţa hotăritoare a acestor din urmă, priviți 

de cei mai lumiuaţi dintre boieri ca viitorii stăpîni ai Mol- 

dovei, dacă nu şi ai Ţerii-Romăneşti, Dosoftei, de loc el însuşi 

din Polonia, cetitor al scrierilor polone, duşman al păginilor 

prin care Dumnezeă pedepsise o bucată de vreme pe Romini, 

ajută din toate puterile lui pe creştini. Cînd, în toamna anului 

1673, Ştefan-Vodă Petriceicu, înlocuitorul lui Duca, fugi la 

Poloni, Dosoftei, care se afla încă din Iunie în tabăra de la 

Hotin 2, urmă pe stăpinul săi între străini, cari nu erai însă 

aşa de străini pentru dinsul. EI credea că Polonii, cari pă- 

trunseră cucerind în ţară, vor aduce iarăşi în Scaun pe Ștefan- 

Vodă, dar această nădejde îi fu înșelată. Supt Dumitrașcu- 

Vodă Cantacuzino, Domnul pus de “Turci şi adus de Tatari, 

Mitropolitul, care prețuieşte totuşi însușirile acestuia — «certă 

pre viclianii de li diade frică 3; —, nu se va fi întors în țară 

îndată, şi el stătu închis îatăii în mănăstirea Sf. Sava din 

laşi +, dar Duca-Vodă, ocrotitorul Iu cel statornic, nu-l lăsă 

în părerile de rău ale pribegiei. Teodosie, fostul episcop de 

Roman şi Mitropolitul de vre-o doi ani al lui Dumitraşcu, 

trebui să plece, alegîndu-şi ca adăpost al anilor din urmă vre-o 

mănăstire din părţile Putnei, unde îl vedem făcînd cumpărături 

la 1686, cu un carchiepis'op Daniil» (de Ardeal?)5. Dosoftei 

stătu în fruntea Bisericii moldoveneşti și supt Duca, în această 

Domnie a treia, şi supt Dumitraşcu Cantacuzino, care înnainte 

de această nouă cîrmuire căpătase laudele lui Dosoftei (Mitro- 

politul, din partea lui, nu sprijini, data aceasta, încercarea 

Polonilor, cari veniseră cu Petriceicu, prinzînd pe Duca-Vodă 

1 Melchisedek, Chroz. Romanului, | p- 282. 

2 Mărturie dată, la 20 ale lunii, de el, de episcopii “Teodosie de Roman, 

«Strafim> de Rădăuţi și loan de Huşi, precum și de boierii în dregătorii și 

de cei mazili; Arch. Statului, Meamz, n9 1277; cf. no 1275. 

3 Vezsurite am Zifurghie şi din Parimiile de ia 1653. 

+ N. Costin, pp. 12-3. 

5 Studii și doc., VII, pp. 

ibid, p. 323 N9 30, şi nota 

ga1-2, n0 23. El e pomenit pănă la 1697. V.și 

3
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în satul Domnești din Ținutul Putna); el îşi păstră locul — 
acum însă el era aproape de 60 de ani — și supt acel 
moşneag, bun cînd nu bea prea mult vin, care a fost Con- 
stantin-Vodă Cantemir. Dar, pe cînd minile slăbite ale acestuia 
țineaiă frinele boierimii, Dosoftei fu ispitit încă odată de 
dragostea lui de tinereţă pentru Poloni. Biruitorul de la Ho- 
tin, lan Sobieski, era acum regele Ioan al III-lea, şi se putea 
crede că acel ce despresurase Viena va fi în stare să smulgă 
Turcilor Moldova. Dosoftei va fi primit deci cu multă bu- 
Curie în acest an 1686 pe Craiul liberării, dar în curînd 
Sobieski trebui să părăsească Iaşii. Dosoftei nu crezu că poate 
să rămiie în siguranță : luînd moaștele Sfintului Ioan cel Noi, 
vechiul ocrotitor al Moldovei, precum şi odăjdiile și hrisoa- 
veie Mitropoliei, el plecă împreună cu oastea creștină. Di- 
mitrie Cantemir! spune că Mitropolitul ar fi fost dus cu 
de-a sila și că s'ar fi rugat întăiă din destul ca Moldova să 
nu fie despoiată de moaștele și podoabele ei archiereşti. Însă 
Constantin-Vodă, tatăl lui Dimitrie, care, oricum, trebuia să 
ştie lucrurile mai bine, dă dreptate prin purtarea sa cronicarilor 
acestui timp, Nicolae Costin și Neculce 2, După ce chemă în ză- 
dar pe Dosoftei, el ceru de la Patriarchii Răsăritului — înnaintea 
tuturora, de sigur, de la Dosoftei de Ierusalim, supraveghetorul 
Bisericii Rominilor — afurisenia împotriva fugarului şi tăinuito- 
rului de lucruri sfinte. Dar aceste blesteme pornite pe urma lui 
nu tulburară pe Dosoftei, care ajunsese din mila regelui Mitro- 
polit leşesc la Zolkiew, unde tălmăcia în linişte cărți grecești 
în slavoneşte î, Nu-și va fi uitat țara, dar el putea să mai păs- 
treze credința că o va vedea, căci Polonii aveai de gind să 
ceară la pacea cu Turcii Moldova, unde făcură o mare năvălire 
și în 1691. Pănă la 1699 nu se va fi crezut sigur Sava, fost 
episcop de Roman, pe care Cantemir-Vodă-l înnaintă la Mi- 
tropolie. Dar în acest an se făcu pacea, așa de multă vreme 

' Vita Constantini Cantemyrii, în Opere, VUl, p. 44. 
: Letopisiţe, II, pp. 36,233; Jndex Zolkieviensis, în Candela pe 885, p. 98. 3 Bianu, Psalfirea în versuri întocmită de Doso fier, Mitropolitul Afcldovei, București, 1887, p. x, nota. Pentru documentele luate de Dosoftei, v. G. Po- povici, /adex Zolhiewiensis, în Candela, a. e. 
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aşteptată, şi Moldova rămase supt ocrotirea Turcilor. Poate 

că Dosoftei nu mai trăi să vadă această zi. 

Neculce zugrăveşte astfel pe Dosoftei : «Multe limbi știa: 

elinește, latineşte, slavonește, şi alte. Adiînc din cărți ştia ; şi 

deplin călugăr, şi cucernic și blind ca 'un miel : în țara noastră 

pre aceste vremi nu se află om ca acela !>. Acest chip samănă 

cu acel ce se desface din felul de a scrie al lui Dosoftei, din 

unele ştiri asupra lui ce se întîlnesc ici și colo în tilcuirile ce 

a lăsat după dinsul. Nu era un om lacom de bani sau lacom 

de cinste acel care atinge odată în batjocură obiceiul ce-l 

căpătase unii de a se împăuna — cum făcuseră  Movileştii, 

Stroiceştii, Urecheştii, cum aii făcut pe urmă Catargieştii, iar 

dincolo, în "Țara-Romănească, Bălăcenii şi Cantacuzinii — cu 

țitluri străine: «Vedem și în zilele noastre că mulți să ne- 

voescii, unii și cu plată, să-și facă nume de şleahtă, pentru 

cinstea și slava aceștii lumi trecătoare, — că unii silesci să 

să răspundză după Coruna Leşască, alțăi dinii Țarigrad, alţăi 

dintr” Antiochiia și din Rămiu >. Cea mai fericită parte din 

viaţa lui ai trebuit să fie acei ani, acei mulți ani de zile, din 

tinereţă, din bărbăţie, din bătrineță, pe cari i-a petrecut în 

liniştea munților și pădurilor, scăldaţi în aier limpede, la Po- 

brata, la Neamţul, mănăstirile de la poalele 'Carpaţilor. Aici 

a scris, fără îndoială, tot ce a tipărit pe urmă, cînd Domnii 

ţerii stăteau gata să-l ajute. Și ce n'a isprăvit aici, a desă- 

virşit pe timpul, mai tot așa de pașnic şi priincios, cînd a 

fost episcop la Roman. 

Înnaintea lui Dosoftei a stat de la început ca un model Mi- 

tropolitul Varlaam, răspînditorul de carte ro mănească. Luîndu-se 

după acesta, Dosoftei traduse Vieţile Sfinţilor. Dar el nu alese 

ca Varlaam, dind într'o singură carte cu slovele destul de 

mari ceia ce socotia mai frumos în povestirile despre minunile 

acelora cari, crezind mai mult decit ceilalți oameni, au cîştigat 

şi puteri mai mari decit ale lor. El voia să dea Rominilor 

întreagă povestea Sfinţilor, şi, dacă n'a luat în adevăr tot 

din originalele grecești şi «sirbești» pe care ie adunase, nu 

1 Letopisiţe, IL p. 233. 

2 Notele la Psaltirea în versuri.
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fără oarecare osteneală, el a strîns de sigur partea cea mai în- 
semnată din cele douăsprezece Mineie, sau cetiri despre sfinți 
din zilele sai «praznicele» fiecărei luni. Pe rînd, dela Ghe.- 
orghe Ghica (1657) încoace, toți Domnii îl îndemnară să lucreze 
cu stăruință la această mare şi grea operă. Căutiînd harnic prin 
«lexicoane de-agunsii», alegînd cu mult simţ de limbă cuvintele 
potrivite, el mintui abia după întoarcerea, sa din Polonia ceia 
ce incepuse cu multă vreme în urmă ; în «aceşti viaci grei a 
țării», de care se plinge, el găsise totuşi destul timp şi des- 
tulă odihnă de minte pentru a da neamului săii o astfel de lu- 
crare, cum n'0 aveati nici vecinii pe limba lor. Dar <Viaţia şi 
petriaceria Svinţilor» aşteptă ciţiva ani pănă ce ajunse la tipar. 

Dosoftei credea că limba poporului poate fi primită în Biserică 
și odată, răspunzind cărturarilor munteni, cari erai de altă pă- 
rere în ceia ce priveşte slujba, el pomeneşte cuvintele lui Marcu de 
Alexandria în favoarea limbii înţelese !. Altă dată, el recoman- 
dase cetirea Psaltirii romănești, aducind înnainte acea autoritate 
a Sfîntului Pavel care se află așa de adese ori citată în prefața 
publicaţiilor luterane şi calvine din Ardeal, în veacul al XVI, 

Dar din Sfînta Scriptură însăşi el nu făcu o traducere com- 
pletă, precum se făcuse în Ardeal cu un veac înnainte şi cum se 
făcu din noi, poate de Varlaam, la începutul veacului al XV [lie 2, 
Gîndul lui Dosoftei nu era întru atita îndreptat la mirenii 
cari ar putea ceti, cit la preoți, cari vor trebui să folosească 
lucrările sale. Astfel, în loc să dea un Testament Vechii şi 
un Testament Noi, sati acesta din urmă întreg și cellalt în 
bucăți răzlețe, el adună numai, în «Parimiile de peste an», 
acele bucăţi de Scriptură care se cetesc în biserică, mai ales 
în zilele postului celui mare. Traducerea lui e cu totul nouă 
și de o frumuseță deosebită, de şi precisia și cunoştinţa origina- 
lelor nu sînt în aceiași măsură ca în vechea Pa/ze de la 1582 3. 

! Prefaţa ediţiei a doua din Liturghie; Bianu și Hodoș, pp. 262-3, no 77. 
* Ms. 296 al Ac, Rom. Pe cl e scris si «Theofil iaste ţintor». Scrisul e 

databil 1620-30. Forma e foarte asemenea cu aceia din fragmentele evangelice 
date în Cazania lui Varlaam, 

3 Ci. locul din aceasta reprodus mai înnainte şi aceasta tălmăcire a lui Do- softei: «la 'nceputii fiace D[ujmn(ejdzăii ceriulă și pămîntulă: Iară pămîntulii  
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Dar el îşi îndreptă luarea aminte cu deosebire asupra acelei 

părți din Scriptura Veche care e Psaltirea. 

Alegerea lui venia întăii din obiceiul, destul de răspîndit 

la toate popoarele, de cînd cu Reforma, de a se da Psalmii 

pe înțelesul tuturor: în Polonia, poetul Kochanowski prelu- 

crase această parte a Bibliei în nişte versuri vestite, care se 

tipăriră adese ori şi vor fi fost cetite multă vreme cu plă- 

cere, nu numai de Dosoftei, ci de toată boierimea ci ştiinţă 

de carte care învățase peste Nistru, Pe urmă, din tot cuprin- 

sul aşa de felurit al Vechiului Testament, nu e nici-o carte 

care să se poată mai mult potrivi pentru nevoile, pentru du- 

rerile şi nădejdile fiecăruia ca Psalmii; nici-una nu poate 

sluji mai bine, cu toată împărăteasca-i strălucire, ca veşmint 

pentru ori-ce simțire umilă care nu e în stare să-şi găsească 

însăși vorbele. în cele o sută cincizeci de mărturisiri, de ru- 

găciuni, de imnuri, de tînguiri se află tot sufletul omenesc 

în întoarcerea lui asupra sa însuşi şi în avintul plin de sfială 

şi de temere către puteri mai mari decit dinsul. 

Deci Dosoftei traduse Psaltirea. «Cu lungă osteneală, în 

mulți ani», el căută, ajutindu-se de multe tilcuri, săi înţe- 

leagă bine cuprinsul, învăluit adesea de alusii al căror înțeles, 

aşa de vechiii, sa pierdut de mult. Astfel, el ajunse a da 

acel text în prosă care fu împărtășit apoi cetitorilor în Psal- 

tirea stavo-romînă din 1680. Apoi el începu altă muncă, aceasta 

cu mult mai grea. El voi să dea Psaltirii forma nouă a vier- 

sului, a cverşului», zicea el, romănesc. 

În această nouă osteneală, el întilni o mulțime de piedeci. 

pe care le învinse numai după o sirguinţă de cinci ani (1666- 

71). Scurţimea stilului Psaltirii face cu neputinţă o prefacere 

a ei în poesie fără adausuri şi schimbări: o Psaltire versifi- 

cată exactă ar fi adese ori neînţeleasă; ea mar vorbi inimii 

mai nici-odată. Trebuia, prin urmare, o prelucrare. 

era nevădzută și netocmitii, și "ntunearecii dzăcia de-asupra prăpăstii şi d[u]- 

hlujlă lui Dfujma(elăzăii să purta de-asupra apei. Și dzisă D[ujon(ejdzăii: 

tă-te lumină, și să fiace lumină. Şi vădzu D(ujmale)azăă lumina că-i bună, și 

despărți D[ajmnfe)dzăii între mijlocă de lumină şi "ntre mijloc de "ntuniarecii, 

și numi D[ujmnţe]dzăi lumina dzuă și *ntuniareculă chemă noapte», etc.
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In ceia ce priveşte forma, nu era mai uşor. În romăneşte se 
făcuse pînă atunci numai foarte puține versuri cărturărești. 
Scrierea lor fusese provocată de nevoia de a lăuda pe un 
Domn tipăritor de cărți în fruntea paginilor a căror cheltu- 
ială el o purtase. Varlaam, Udrişte Năsturel au fost astfel 
poeţi o clipă pentru a face o plăcere lui Vasile-Vodă sai lui 
Vodă Matei. Ei aveau înnaintea lor modle slavone și gre- 
cești, în care se ţine samă numai de cantitate, şi bucăţi mai 
nouă, în aceleași limbi, la care se adausese și rima. Bieţii 
tălmăcitori se căzniră a scrie rînduri de aceiași mărime, care 
să sune la sfirşit cam tot așa. 

Cel care începu a fost Udrişte, în versurile originale slavone 
puse în dreptul stemei ţerii sale la Prazi/a din 1640. Var- 
laam vorbi apoi la 1643 în stihuri romăneşti ca acestea:. 

De şi vedzi căndva sămnii groznici, 
Să nu te miri căndii să arată putearnicii, 
Că putearniculii putearia-lă închipuiaște, 
Și slăvituii podoaba-lii schizmeaște. 

Norma lui era, cum se vede, nu să puie tot atitea silabe 
în fiecare vers, ci să potrivească după ureche acelaşi număr 
de accente tonice și să aşeze la sfirşit o silabă asemenea. 

Răspunsul Muntenilor nu-zăbovi. EL se află în Evanghelia 
învățătoare din 1644, şi n'are nici-un rost, ca accent, canti: 
tate sai rimă: 

Ciastă țeară corbu-şi poartă întru peceatia ci, 
Fericitu acum se-aă dat adaos peceții 
Scutii la pieptul corbului, cu un semn ca acela, 
Om den jeții şezăndu-ș, toiag laudă acela, 

Iarăşi se aude apoi din Moldova glasul părintelui Varlaam, 
cîatînd în versuri scurte, la Șiapte Taine din 1644: 

Cap de buăr, fiindii tare, 

Arată putearia celui mai mare, 

Apoi din amindouă părțile «poeţii» se învoiesc să tacă. Nu 
mai sînt de acum decit dedicaţii versificate în slavoneşte. 

Însă şi pe vremea lui Dosoftei «verș> însemna același lucru 
ca mai de demult, Învățatul Vornic Miron Costin, priceput în    
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poesia polonă !, nu-și clădia altfel silabele, și el înnălța în 

acest chip începuturile neamului nostru : 

Niaroulii ţării Moldovei de unde dăradzi: 

Din şara Italiel toti omul să creadză. 

Fliah întăi, apoi Traiani ai adus pre-acice 

Pre strămoşii cestoră ţări, de neamiă cu ferice. 

Și toate laudele îndreptate către Domnul muntean Şerban 

Cantacuzino ai același stil: 

Stema aGasta vrednic s'alcătuiaște 

Acestuia stăpăn ce pe dănsa domneaște , 

Soarele, luna, gripsorulii şi corbulă înpreună, 

Încă şi spata cu buzduganulii, spre laudă să adună?. 

Dosoftei avu îndrăzneala să caute poesia aiurea, acolo unde 

floarea ei se înnălța de veacuri, bucurînd un şir de oameni 

după altul, îmbălsămind viața grea a bietului om de la ţară. 

El nu se cobori: în grădina îngustă a cărturarilor, ci, călugăr 

cu mintea deschisă pentru frumuseța ce nu stă în cărți, el 

luă drumul deschis prin mijlocul ogoarelor. Ce spuneai lău- 

tarii şi flăcăii la horă şi la şezătoare, nu era întru toate pe 

inţelesul lui, dar el prinse ceva din această frumuseţă nesi- 

lită, care nu sufere nici-o piedecă, ci se destășură limpede 

şi cutezător. Astfel, Psaltirea lui în versuri se desface în două 

părți: una, în care scriitorul nu vrea să se coboare, ci-și 

înşiră solemn silabele după datina celor învăţaţi, şi alta, 

partea cea mai întinsă, în care el uită mîndria volumelor 

răsfoite şi se lasă furat de ritmul uşor, săltăreţ, vioii al cîn- 

tecului popular. De multe ori, el a nemerit tonul așa de bine, 

încît de aici înnainte băieţii ce străbat stradele încremenite 

de ger purtind steaua soliei vesele a nașterii lui Hristos au 

făcut să zboare în recele aier de noapte cîntări de psalmi 

pe care nu le ştiaii, săracii, din ce sfintă gură de om învă- 

țat și de cucernic Mitropolit ai izvorit întrun ceas fericit! 

1 V, Jaf, Bit. vom. în sec. al XVIII, |, Excurs ]. 

2 Liturghia din 1680. 

3 Biolia din 1688.
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Cine apropie versurile lui Dosoftei de traducerea în prosă 
a Psaltirii, care dela ela fost primită, cu schimbări, în marea 
Biblie de la 1688, iar de acolo a răzbătut și aiurea, pănă la 
Biblia de la Petersburg, din 1819, va vedea ușor cit de 
liber se poartă Dosoftei față de originalul său. De la acesta 
el iea adesea numai inspirația, motivul dominant; de la el 
însuşi, vine ceia ce se poate numi amplificare, dar trebuie să 
se judece şi după valoarea proprie pe care o are. Şi în această 
araplificare se află o sumă de note de viață locală, care pot 
fi cu adevărat de folos istoricului cultural 1, şi, pe lingă ele, 
descrieri puternice și nouă, iar, ici şi colo, chiar cîte o glumă, 
floare sălbatecă adusă de vint şi pe care ţi-i milă s'o arunci 
de pe straturile îngrijite ale grădiaii. 

În zădar ai căuta în severitatea mâreaţă, de virf de munte, 
a psalmilor originali ceva care să răspundă versurilor : 

Ni-ai suit păgânii în ceafă 
Cu răii ce ne fac şi ni cer leafă 2, 

unde e vădit că Dosoftei are înnaintea ochilor pe acei ne- 
sățioși Turci de cari se plingea și bătrinul! Neagoe și de 
cari Mitropolitul ar fi voit să-şi scape ţara închinînd-o la 
Poloni. 

Evreii, primind mana, 

„..„ Nu căuta că li-i gura plină, 

Ce poftia peperi și slănină ă, 

Nici-odată cintăreţul Psaltirii ebraice n'a dat sfatul : 

Să vă părăsiți colacii 

Și să judecaţi săracii £, 

Cînd originalul pomeneşte numai ca luptători pe Moab, Agar, 
etc., Dosofrei îi descrie pe fiscare, cum vine cu armele sale 
deosebite : 

1 Așa se vorbeşte de «moşiile fără trăsură» (necontestate) ale lui Sihem, de 
<boieria> lui luda, care i sa luat pentru trădare, de caftane, de darea «cu 
uric» a unei țari, 

? Ps. 65. Dăm ortografia actuală. 
3 Ps, 77. 
1 Ps. Sr. Biblia de la Petersburg ; «judecaţi smeritului şi săracului»,  
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Moav şi Agar la săhăidace, 

Gheval şi Amon gătează lance, 

Amalehiţii fearecă pușce, 

Filistineauii praștii s'arunce. 

Tirul cu oaste stă şi cel gata; 

Asur cu dinșil... 

«Rădicaţi jertfe şi intraţi în curţile lui» e, pentru acest tra- 

ducător care îmbogățește: 

Aduceţi colaci grămadă 

În cinstita lui ogradă 

Şi să vă “nchinaţi tot omul, 

În curtea ce şade Domnul... 

Pentru frasa: «Cintaţi Domnului cu alăută, cu alăută și 

glas de psalmi, cu trimbițe ferecate şi cu glas de trimbiță 

de corn», avem această melodioasă chemare a melodiei: 

Cîntaţi Domnului în strune, 

În cobuz de viersuri bune, 

Şi din ferecate surle; 

Viersul de psâlomi să urle, 

Cu bucin de corn de buor,— 

Să răsune până 'n nuorl!. 

«Ca o pasăre ce îaste osebită pe casă» se preface în acestă 

figură drăgălașă: 
Ca o vrabie rămasă 

În supt streaşina de casă. 

«Că cenuşă cu piine am mincat şi băutura mea cu plingere 

am amestecat» e turnat în aceste două versuri plastice : 

Am mîncat piine de zgură 

Și lacrămi în băutură. 

De la tălmăcitor singur vine această parentesă drăgălașă : 

“Tu stringi pasările'n hvorbă, 

La părăii ce vin să soarbă. 

«Acolo corăbiile umblă» se înfățișează astfel: 

Preste luciu de genune 

Trec corăbii cu minune. 

1 Ps. 97..
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Comparaţia: «Ca o păzitoare de poame», devine: 
Ca o cramă cind i să să vinult, 

Din cîteva cuvinte ale Psalmilor, Dosoftei face : 
O scurmară [grădina] vierii cer groși de ia luncă, 
Și zimbrii o pasc și'n coarne-o aruncă, 

Citeva descrieri şi comparații, amplificate spre mai marea 
cinste a lui Dosoftei, se cuvine a fi reproduse pentru a se 
putea vedea ce puternic a fost de la început, în forma po- 
pulară potrivită cu dînsa, zborul poesiei romănești : 

1. Minunată-i unda mării; 

Ce-i mai mare Craiul ţării,— 
Că pe toți Craiul potoale, 
Ca spuma mării cea moale?, 

2. Iară Domnul i să ştie, 

Că-i Dumnezei în vecie : 

Ceriurile cu cuvîntul 

Le-aii făcut, și tot pămîntul. 

De'nnaintea lui cu teamă 

Dvoresc îngeri fără seamă, 
De-l mărturisesc și-l cîtă 

În frumseţa lui cea sfintă 3, 

3. Fulgerele lui cu pară 

Ard, de se văd preste ţară. 

Pămiîntul se 'mplu de frică, 
Munţii se topesc, de pică 
Și cură ca neşte ceară, 
Văzind pre Domnul în ţară £, 

4. Nuorii ţi-ai pusu-ţi scară 

Cînd vrei să cobori în ţară, 

Caii îţi sînt iuți ca vintul, 

De mărg unde ţi-i cuvîntul, 

1 Ps. 78, 

* Corespunde la: «Minunate-s înnălțările mării, minunat este întru cele 
înnalte Domnul». 

3 Ps, 95: «lară Dumnezeii cerurile aă fâcut. Mărturisire şi frumuseță este 
înnaintea lui, sfințenie şi mare cuviință întru sfinţirea lui», 

1 Ps. 96: «Strălucit-aăi fulgerele lui lumii, căzut-aii şi Sai clătit pămîntul, 
munții ca ceara s'aă topit de fața Domnului», 
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Și ca gindul mărg de tare 

Îngerii tăi cei calare, 

"$. pedestrimea ca focul 

Merge strălucind cu totuli. 

Odată, în vechea plingere a neamului lui Israel, străbate ca 

un adaos de durere, ca strigătul unei suferinți mai nouă, a 

Moldovei fără apărare călcată în picioare de toate neamurile, 

a cărei soartă înduioşează în scrisele lor şi pe Dosoftei și 

pe Miron Costin: 

Ce ne lași cătră pedeapsă 'n vreme lungă : 

Ne-ai hrănitu-ne cu piine de plinsură 

Și ne-ai adăpat în lacrămi cu măsură ; 

Lași de sîntem megiașilor de pradă 

Şi pizmașilor de price şi de sfadă î. 

În acest ton de jale deosebită, ce se lămurește prin cele 

îndurate întradevăr şi de curînd, sint scriși doi psalmi pe 

cari-i dăm în întregime, adăugind, iarăşi, în notă şi textul tra- 

ducerii exacte, în prosă: 

Psalmul 43: 

Doamne, auzit-am din părinţi poveste, 

Ce-ai lucrat cu dînşii, de tot ni-i la veste, 

Cai pierdut păgînii din slînta ta tară. 

Să nu mai jertfească idolilor șfară. 

Şi moşilor noştri i-ai dat să petreacă 

În sfinta ta ţară și zisa să-ţi facă. 

Că ei, moşii noştri, n'aă mers cu săgeata 

Cînd aă luat ţara, îngrozind cu spata, 

Şi 'mpungînd pizmaşii cu sulița 'n maţe, 

Să facă izbîndă cu a sale braţe; 

Ce tu, Doamne sfinte, cu bratele tale 

Li-ai făcut izbîndă și li-ai deschis cale. 

Și sfinta-ți direaptă le făcea lumină, 

Din sfînta ta faţă 'n lucrare senină. 

Alt împărat n'avea, Doamne, fără tine, 

Tu purtai războiul oștii cumu vine. 

1 Ps. 103: «Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vînturilor, 

cel ce faci îngerii tăt duhuri şi slugile tale pară de foc». 

2 Ps. 79: aPusu-ne-ai pre noi întru prigonire vecinilor noştri, și vrăjmașii 

noştri ne-ai batjocorit pre nota,
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Cu tine da chiot şi rădica "n coarne, 
Nu putea pizmașii să nu se răstoarne, 
Și ei, moșii noștri, nu se 'ncredea 'ntr'arce, 
Nici căuta s'aibă izbîndă din lance, 

Ce tu, Doamne, singur li-ai dat mintuinţă, 
Căci avea tare spre tine credinţă, 
Și tu i-ai scos singur de la greutate, 
Și li-ai dat cu Sațiii dar cu bunătate, 

lară pre pizmașii i-a! scosu-i din ţară 
Și i-ai dat să fie lumii de ocară. 
Pentru-aceia, Doamae, slava ţi S'aude 
Și sfintul tăi nume pre nof să răspunde. 

Dar acum, căci ne urneşti departe, 
Ne lași la sminteală şi nu ne ţii parte 
Şi'n oștile noastre nu vii să-ți tinzi cortul, 
Ci lași pre pizmașii de ne ieaii cu totul? 

Cit li prisosește de nu ne mănîncă, 
Ne mînă ca turma "n lature adîncă. 
Oamenii tai, Doamne, dedeși pe vînzare, 
Și'n schimbarea noastră n'ai pus prețul mare. 
La sfinta ta casă ai ceată puţină 
"N straja ce se schimbă de pe săptămînă; 
Pusu-ne-ai de sîntem în vecini ocară, 
Limbilor de-aproape, ce ni-s prejur ţară. 

Ciud vor să se mustre, pe no! ne pun pildă 
Și clătesc cu capul de-a noastră osîndă, 
Obrazul ni-i negru de-atita ocară, 
Ce ne bate 'n faţă din zi pănă 'n seară, 

Ponoslu ne-ajunge cînd li vine toană 
Pizmaşilor noștri, de ne ieaă în goană. 
De-acestea de toate ce ne vin în spate 
Nu ţi-am uitat, Deamne, a ta bunătate. 

Și, ce ni-ai dat lege, ne stăm pe tocmeală 
Cu inimă 'ntreagă, fără de sfială ; 
Săvai că ni este şi cărarea 'nchisă, 
Cătră tine Doamne ni-i inima tinsă, 

Și, săvai că sîntem răului în soarte, 
De ne împresoară cu umbră de moarte, 
Nu ne-am lăsat, Doamne, de sfîntul tăă nume, 
Nici ne am tins mira cătr'alt domn în lume. 
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De-aceastia de toate vei face căiitare, 

CA inima noastră ştii fără "ntrebare. 

Că noi, Doamne sfinte, sîntem ziua toată 

Ucişi pentru tine și cu viaţa moartă. 

pe slugile tale ne junghe prin oaste 

Pizmaşii tăi, Doamne, ca nește oi proaste, 

Ce te scoală, Doamne, de-ți stirnește somnul, 

Scoală să te vază din faţă tot omul. 

A! ce, Doamne sfinte, i-ascunzi sfinta faţă 

De noi ticăloşii cu atita greață, 

Cât suletul nostru în praf se sgirceşte 

Şi vintrele nostru în pămînt se lipește. 

Ce te scoală, Doamne, și vin' de ne-ajută 

Cu sfântul tăă nume, cu mila cea multă : 

Psalmul 78: 

Doamne sfinte, păginii veniră 

În țara ta de o răsipiră, 

Și sfinta ta casă o spurcară, 

Ce da cuviință peste tară, 

Și feaceră Ierusalimul 

Ca o cramă cînd i se iea vinul: 

Trupurile zac pe jos căzute 

A slugilor tale ce-s crezulte, 

Și carnea lor o mănîncă hiara 

Și pasările din toată ţara. 

Singele li stă vărsat ca apa, 

Şi nu-ă nime să meargă cu sapa 

Să le-astruce și să le îngroape; 

N'aii cu milă nime de pe-aproape, 

Ci zac prin oraș și din afară, 

De stitem vecinilor ocară. 

Şi toți megiașii ni se strîmbă. 

şi nengină, văzîndu-ne în scîrbă. 

Dară pănă cînd, Dumnezeă sfinte, 

“Ţi vei porni minia cea ferbinte, 

Cu urgia cea neastimpărată, 

Ce-i ca focul peste noi vărsată? 

Mută-ţi, Doamne, pe păgini miînia 

Şt peste dînșii îţi varsă urgia,
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Carii nu vor de tine să ştie, 
De numele cel sfînt în vecie, 
Şi peste Crăii să-ţi lăţeşti ura, 
Ce n'or să-ţi asculte "nvăţătura, 

Că mincară pe lâcov cu totul, 
Şi l-aii pustiit peste tot locul, 

„Şi nu pomeni, Dumnezeă sfinte, 
De a noastre greşale de'nnainte, 

Ce de sirg să ne vii cu blinde:ă, 
Să ne 'ntîmpini, și cu ieftinețe. 
La a noastră grea mișelătate 
Să ne ajutorești cu bunătate, 

Că tu ne ești Domn de mâîntuință, 
Și te rugăm, Doamne, cu credință, 
Pentru slava sfintului tă nume, 
Să ne trimiți izbăvință "n iume, 

Și ne de greșeale curățeşte 
Cu numele tăi ce ne slăvește, 
Să nu ne păginii pisciiască: 
«Unde-i Domnul să vă folosească >>, 

Ce să prinză şi păginii limbă, 
Că w, Doamne, nu eşti cu scîrbă, 
Și le vei da pizmașilor plată, 
Între ochii noştri 'n zi curață, 

Pentru sîngele sfint ce vărsară 
A slugilor tale de prin ţară; 
Suspinele celor din obede 
Naintea ta, Doamne, se vor crede. 

Cu mărirea sfinteloru-ți braţe 
Cruţă fii celor prinşi în laţe, 
De i-ai omoritu-i fâră vină, 
Și-I apleacă cu sfinta ta mînă. 

Vecinilor să le dai simbrie, 
De şeapte ori în sîn cu urgie, 
Și să li se'ntoarcă cu ocară, 
Să li meargă vestea peste țară, 

Să-i cuprinză de toate părţi scîrbă 
Pentru căce stai de ți se strîmbă. 
Iară noi, ce-ţi sîntem turm'aleasă 
Și poporan! de sfinta ta casă, 

71304. Vol. VII, 
XII 
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Ne vom ruga ţie, Doamne sfinte, 

Şi peste veci îți vom ţinea minte, 

Și vom spune peste rod de rudă 

Lauda ta în veci fără tradă!. 

1 Iată textul Bibliei de la Petersburg pentru acești doi psalmi : 

« Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noștri Di-aă spus 

nouă lucruri, care ai lucrat în zilele lor, în zilele cele de demult. Minia ta 

neamuri a pierdut, și i-ai sădit pre dînșii : chinuit-ai noroade, şi le-ai go- 

nit pe ele. Că nu cu sabia lor ati moștenit pămîntul, şi braţul lor nu i-ai mîn- 

tuit pe ei, ci dreapta ta, şi braţul tăi, şi luminarea feţii tale, că bine ai voit 

întru dînşii, Tu ești însuţi împăratul mieii şi Dumnezeul mieii, cel ce porun- 

cești mâîntuirile lui Iacov. Întru tine pe vrăjmașii noştri cu cornul vom îm- 

punge, și întru numele tăii de nimica vom face pe cei ce se scoală asupra 

noastră. Pentru că nu spre arcul mieti voiă nădăjdui, şi sabia mea nu mă va 

mîntui. Că ne-ai mîntuit pe noi de cei ce ne năcăjesc pe noi, și pe cel ce 

ne urăsc, i-al rușinat. 

Întru Dumnezeă ne vom lăuda toată ziua, şi întru numele tăi ne vom 

mărturisi în veac, 

Iară acum ne-ai lepădat, şi ne-ai ruşinat pe noi, ci nu vei ieşi, Dumne- 

zeule, întru puterile noastre. Întorsu-ne-ai pe noi înnapoi înnaintea vrăjmași- 

lor noştri, și cei ce ne uria pe noi ne-ai jefuit loruşi, Datu-ne-aii pe noi ca 

oile de mincare, și în neamuri we-aă răsipit. Vindut-ai pe norodul tăii fără 

preţ, şi nu era mulţime întru strigările noastre. Pusu-ne-ai pe noi ocară veci: 

nilor noştri, batjocură şi ris celor din prejurul nostru, Pusu-ne-ai pe noi spre 

pildă întru neamuri, clătire de cap întru noroade. "Loată ziua înfruntarea mea 

înnaintea mea este, și rușinca obrazului miei mia acoperit, de cătră glasul 

celui ce ocăreşte şi clevetește, de cătră fața vrăjmașului, și a celui ce gonește. 

Acestea toate aii venit peste noi, şi nu te-am vitat pe tine, şi nu am făcut 

nedreptate întru așezămintul de lege al tăi, şi nu s'aă depărtat înapoi 

inimile noastre, şi ai abătut cărările noastre de la calea ta. Că ne-ai smerit 

pe noi în locul dosădirii, şi ne-aii acoperit pe noi umbra morții. De am 

uitat numele Dumnezeului nostru, si de am întins mîinile noastre către Dum- 

nezeii străin, ai nu Dumnezeă va căuta aceasta, că el ştie ascunsurile inimii ? 

Că pentru tiue ne omorim toataziua, socotitu-ne-am câ nişte oi de junghiare. 

Deşteaptă-te : pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te, să nu ne lepezi până în 

sfirşit. Pentru ce fața ta întorci? Uiţi sărăcia noastră şi năcazul nostru; că 

sali plecat în țărină sufletul nostru, lipitu-s'aii de pămînt pântecele nostru. 

Scoală-te, Doamne, ajută nouă, şi ne izbivește pe noi pentru numele tăi.» 

«Dumnezeule, venit-aii neamurile întru moștenirea, ta, spurcat-aii sfintă biserica 

ta, pus-aii Jerusalimul ca O păzitoare de poame, pus-aii stîrvurile robilor tăi mîn- 

care pasărilor cerului, trupurile ceior cuvioși ai tăi fiarălor pămîntului, Văr- 

sat-aă sîngele lor ca apa împrejurul Jerusalimului, şi nu era cine să îngroape, 

Făcutu-ne-am ocară vecinilor noștri, batjocură și rîs celor dimprejurul nostru. 

 



      

MITROPOLITUL DOSOFTEI şi LUCRĂRILE LUI CĂXCY 

Dosoftei avea însă gindul de a da Bisericii moldovenești cărți de slujbă, ca unul ce știa, cum și spune, că vechea «Sîrbie» s'a uitat cu totul. El traduse astfel din grecește Liturghia şi Mo. fvelnicul, pe care nu le dăduse în romănește nimeni pănă la dînsul într'o formă atît de deplină și bună !. Un Acatist al Maicii Domnului fu iarăși tradus de dinsul în acest timp de muncă 

Dacă Dosoftei n'ar fi ajuns episcop și apoi Mitropolit al Moldovei, de sigur că aceste cărți ar fi rămas în manuscript, ca şi traducerile, care nu sint rele, ale lui Stoica Logofătul, ale lui Rafail călugărul şi ale atitor necunoscuți. Intrarea luj însă în rîndurile ierarchilor țerii îl ajută să răspindească rodul ostenelilor sale literare trecute, 
Încă de la 26 Ianuar 1671, Duca-Vodă, a cărui figură de prigonitor, judecător nedrept și vinător de averi străine se îmblinzeşte întru cîtva prin sprijinul n:ărinimos ce a dat ti- parului de cărți, Duca-Vodă, atunci Domn pentru a doua oară în Moldova, scrie Stavropighiei din Lemberg, pentru ti- părirea a două Cărți cromănești» sau «moldoveneşti» — Do. softei, dia parte-i zicea: <romăneşti», nu «rumăneşti» —: o 
Pănă cînd, Doamne, te vei mînia pănă în sfîrșit, se va aprinde ca focul rîvna ta? Varsă mînia ta peste neamurile care nu ţe Cunosc și peste Împărăţiile care numele tăii n'a chiemat; că ai mîncat pe Iacov şi locul lui l-ai pustiit. Să nu pomenești fără-de.legile noastre cele de demult, De grabă să ne întîmpine pe noi îndurările tale, Doamne, că am sărăcit foarte, Ajută nouă, Dumnezeule mîntuitoral nostru, pentru mărirea numelui tă, Doamne, izbăveşte-ne pre noi, şi curățește păcatele noastre, pentru numele tăi, ca nu cîndva să zică nea. murile: unde este Dumnezeul lor; şi să se Cunoască întru neamuri, înnaintea ochilor noştri izbinda sîngelui robilor tăi ce l-ai vărs at. Să între înnaintea ta Suspinul celor ferecaţi, După mărirea brațului tăi, păzeşte pe fiii iți, Răsplătește vecinilor noştri de şepte ori în sinul lor ocara lor, cu care te-ai ocărit pe tine, Doamne, Iară noi norodul tăi, şi oile Pășunii tale mărturisi-ne-vom ție, Dumnezeule, în veac j În neam și în neam voza „vesti lauda ta», 

celor omo- 

! Pentru o traducere a Molitvelnicului din c. 1633, v. Gaster, Chrestomatia, L, p. 8 Și urm, ; pentru traducerea din 1669 a lui Stoica — tălmăcitor și al unei cărți de polemică împotriva eterodocșilor,  y. Melchisedek. Caro, Ro- Panului |, p. 33—w, idid., p. 183 şi urm, Un călugăr Rafail din Dragomirna a tradus un Paraclis, la 1661; iziz, p. 178 și urm, 

   



CXCVI TEAGUL AL XVII-LEA 

Psaltire şi o Cazanie, cerînd să î se arăte preţul. Manuscriptul 

Psaltirii, care e, de sigur, Psaltirea versificată a lui Dosoftei, 

îl şi trimese; ea trebuia să se scoată în patru sute de exemplare. 

Cazania era socotită pentru două sute de exempiare, şi. în mo- 

mentul din urmă, Domnul opri manuscriptul pentru ca el să 

mai fie revăzut odată. Amăndouă lucrările erai menite, scrie 

Duca, «poporului, care nu ştie slavoneşte» !. 

Se poate crede că Duca nu sa învoit cu «fraţii» mănăs- 

tirii din Lemberg în ceia ce priveşte preţul. Dosoftei, pe care 

lucrul îl privia aşa de aproape; găsi însă tipăritori mai iefteni, 

la mănăstirea Uniev din Podolia. Ei făcură să apară Psal- 

tirea în versuri abia. în 1673, aşa încît cheltuitorul nu mai 

este Duca, ci urmașul acestuia Ștefan Petriceicu. Lucrarea 

jeşi înnainte de. fuga acestuia la Hotin; ea poartă o stemă 

a Moldovei, care e imitată după aceia ce se găseşte în căr- 

ţile de pe vremea lui Vasile Lupu. Tot în acest an, aceiași 

călugări trimeteaii lui Dosoftei şi exemplarele Acaftistului 2. 

Apoi manuscriptele rămase aşteptară încă nu mai puţin de 

şese ani. Pe Scaunul domnesc al Moldovei se strecură Du- 

mitraşcu Cantacuzino, pe care-l înlocui Duca. Data aceasta 

el avu o Domnie neobișnuit de lungă, care se întinse de la 

1675 la 1683, şi s'ar fi prelungit și mai mult dacă războiul n'ar 

fi adus pe Poloni în ţară şi nu li-ar fi dat pe Domn în mînă. 

Această din urmă stăpinire a Grecului din Rumelia pe care 

norocul îl înnălțase aşa de sus, e zugrăvită în chipul cel mai 

negru de Costinești, şi nici Neculce nui este mai blind. Dar 

tot în acest răstimp apărură cărţi romăneşti, pe care preoţii 

satelor le vor fi primit cu recunoştinţă, şi cîteva cărţi gre- 

cești, care atraseră lui Duca multe laude pe elinește şi-i du- 

seră departe faima şi în Creștinătatea răsăriteană. 

Tipografia romănească a început cea d'intăiii, şi înjgheba- 

rea ei se datorește răspinditorului de carte pe limba. ţerii, 

pe «limba proastă», lui Dosoftei. 

EI ceru slovele, nu de la Mitropolitul din Chiev, saii de la 

1 Hurmuzaki-Bogdan, Suzi. Il, IT, pp. 845, no LI. 

2 O a doua ediţie, in-12, icși mai tărziă la lași, Patru pagini din ea stat lipite 

pe exemplarul adus de la Museii la Academie al Molitvelnicuhiă. 

a



  

  
  

MITROPOLITUL DOSOFTEI ȘI LUCRĂRILE LUI CACVII 

călugării din Uniev sau Lemberg, ci de la un prelat din locuri 
mai depărtate. Înriurirea binefăcătoare a lui Petru Movilă, 
care schimbase atitea lucruri în țerile romănești, pătrunsese 
şi la Moscova, şi astfel supt Patriarchuli Ioachim se întemeie 
aici o tipografie foarte bine înzestrată. Dosoftei ceru mijloa- 
cele de lumină de la loachim, precum Varlaam le ceruse de 
la Petru Movilă. El putea să aibă un stăruitor în apropierea 
marelui prelat, pe Nicolae Milescu, care făcea pe atunci 
la Moscova cele d'intăii traduceri ale sale. Slovele sosiră, și 
pentru ele Dosoftei nu se oboseşte să mulțumească ajutăto- 
rului și sprijinitorului săi. Aducătorul fu diacul Ionașco Bi- 
levici, fiul lui Bilăi !, 

Cu litera rusească, rotundă, mică, foarte frumoasă, se tipări 
deci la 1679 în Iaşi <Dumnedzăiasca Liturghie», în Prefaţa 
căreia recunoscătorul Dosoftei? asamănă pe Duca-Vodă cu 
David, Constantin-cel-Mare și cu Împăratul Teodosiu. 

La început, meșterul de căpetenie, «architipograful» era un 
Muscal, Vasile Stavniţchii, iar Săpăturile în lemn le făcea un 
Stancul Faurul. În 1680, cînd iese Psaltirea slavo-romînă — 
cu o Predoslovie în care se citează Ptolomeii —, cel ce face 
«pecetea» e Mitrofan călugărul din Bisericani. Bisericanii, de 
unde porni peste citva timp un călugăr, Pahomie, care ajunse 
Mitropolit la Voronej în Rusia, era, se pare, o mănăstire de 
cărturari ?. Iar Mitrofan rămase «meșter tiparelor» — un noi 
Coresi, — mai departe, ajutindu-se cu ucenicii săi, Ursul, Ni- 
colae și Andrei. Și Vieţile Sfinților apărură în aceleași con- 
diţii : publicarea lor se urmă pănă în 1686, deci şi în Domnia 
cea nouă a lui Constantin Cantemir 3, Fuga lui Dosoftei în 
Polonia opri poate alte lucrări. 

Din aceşti ani din urmă, petrecuţi în Polonia, ai pribeagului 

LV, Prefaţa Molitvelnicului din 16S1 şi Dinulescu, Mitropolitul Dosoftei, exiras din Candela pe 1835, pp. 135-9. Un diac Gheorghe Bilevici se în- timpină în anul 7183; Uricariul, XVIII, p. 529. 
* Melchisedek, Aozipe, p. 76 şi urm, 
3 Pentru altă traducere a lor, contemporană, v, Gaster, Chrestomatia, |, p. 221 și urm, — Pentra o a doua ediţie a Liturghier și un Ocfoică, v. Bianu şi Hodoș, pp. 262-3, 
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Mitropolit ni-a venit o carte sai mai bine, două cărţi cu- 

prinse în aceiaşi legătură). Ele ne lasă să vedem și Cunoş- 

tințile şi aplecările și grijile literare ale lui Dosoftei. 

Cea d'intăii e un cronograf grecesc pe scurt : Nfa 55vobis 

îazâpov intoptây, alcătuit de Cipriotul Matei Cigala şi tipărit 

la Veneţia în 1650. În el, Dosoftei face cruci și semne pe 

margene, zugrăvește cu pana mitre archierești în dreptul lo- 

curilor unde se arată schimbarea unui patriarch constantino- 

politan, înseamnă botezarea stăpînitorilor păgini, socoate anii, 

Odată el lămurește, la pomenirea unui dinast de peste Dunăre: 

«Șişman Crai 2», aiurea el citează o cronică polonă, «Kronik 

polska» ; la povestirea luării Constantinopolei el adauge: 

«adevăr». La numele celui din urmă dintre Sultanii 'Țari- 

gradului păgin el blastămă numele lui: «1686, Fev. 10. Şi la 

1688 puslejră pre altul: împlut-au 40 de ai păginul şi ti- 

ranul». Gindul la istoria țerii lui îl îndeamnă necontenit să 

o puie în legătură cu întîmplările cele mari ale lumii, daie de 

cronograf; odată el scrie: «1392, era Roman-Vod[ă] în Mol- 

dova ; 6900, tocmai așa leatul atunce» 5; aiurea: «În dzilele 

lui Roman-Vodi, tatăl lui Alexandru-Vodi &-ai adus S[văJntulă 

loan în Moldova ș'aii adus pravila Credinţii de la Tiajri- 

grad» ; iar la anul 1492: «Tocma 33 mainte făcuti Moldova: 

era Roman-Vodă în Moldovaz. 

A doua carte e o culegere de Vieţe de Sfinţi : BiBhiov 

pahobpavov EXhâtoy, Tod Sari oi partrepot Bio râvy defiow 

scoasă din opera cea mare a lui Simion Metafrast şi tipărită, tot 

la Veneţia, în 1663. Şi aici Dosoftei face însemnări ; la viața 

unui Sfint ale cărui moaște se păstrează în Pecersca din Chiev, 

el îşi aduce aminte că a fost şi el acolo, cînd cu fuga d'intăiă, 

cu Petriceicu: «7192 [1684], în luna ni Mart, în solie cînd 

am fost, sărutatu-i-am s|vi]ntele moştii în Chiov, în Pecersca, 

de spre miadzănopte, lăngă oltarii : iaste adusi den Ț(arigrad 

de o 'mpărăteasi, cînd s'aii botedzat Rusii 4». EI scrie la sfirşit, 

1 Bibl, Ac. Rom., ms. 1828. 

2 P, 439. 

3 P. 189. 

4 P. 119



  

MITROPOLITUL DOSOFTEI ŞI LUCRĂRILE LUI CXCIX 

în foarte frumoasă literă grecească, decretul lui Antonie Pa.- 
triarchul Constantinopolei pentru măvăstirea maramureșeană 
a lui Dragoș, în care Dosoftei vede pe Voevodul Cronicilor, el 
mai pune, întorcindu-se iarăși la specialitatea sa istorică, hriso- 
vul lui Roman, pe care dela dinsul l-ai cunoscut Costineștii 1, 
dar care nu se află și astăzi în minile istoricilor : «La anul 
după văliatul cestui uricu iaste uricu de la Roman-Vodi, așia 
începînd ..., și la fărșit iaste 6900 tocmai». Dosoftei mai dă, 
apoi, versuri latine privitoare la Constantin-cel-Mare : caligra- 
fiindu-le cu o mînă deprinsă, el lămurește că «sînt scrise pre 
tablă de aurii pre pavăța ce s'aii aflat în Vistiariul pria-lumi- 
natului Crai loan 3» (Sobieski). 

Şi în cronograf, traducătorul Vieţelor de Sfinţi alesese una 
ca s'o tălmăcească. La cartea aceastălaltă el împarte bucăţile 
în tipărite: «s'ai tipărit», nefolositoare și în acele care trebuie 
arlaose la cartea sa, la «Prologariii», cum singur îi zice: «să o 
scriem», notează el odată, «că-i pe scurti tipărită în Prologariă». 

Tot ca astfel de note trebuie să se privească acele pe care 
el le adauge, tipărindu-le, la Vieţile Sfinţilor. Cea mai inte- 
resantă, de sigur, e aceia în care vorbeşte de dusul săi la 
1684 la Chiev, undea văzut în Lavra Pecersza, în care zăceai 
atiția Părinţi cucernici, «trupurile loră întregi, cu toti carnia 
şi pelița, cum ar hi de vr'o lună adormiţi, și zvîntațu, palmele, 
unghile, urechile, nasuli cu totuluii întregi, neprăbușiţii, şi 
hainele, rase, mantii, cămeșii, brău, năfrămiora, unii desculțu, 
unghile întregi. Mami mirat», adauge el, «de minune mare», 
precum și de mirosul trupurilor: <cumu-i bosioculi, minta, 
trandafiruli, carofilulii, lăcrămiiale!e (s2c), toporașele (sc), de 
nu-și samănă, și căriaşi de caria să 'ntriace cu mirosul». 
«Eramă bolnavă stricati », mîatuie el, «și amiă eșitii atit să- 
nătosu, cîtii am veniti pre gosă naintia cailoră, în treapădi 
sărindi, de să mira toță, şamii mărsă cătă arhi a patra 
parte de milă totu cu sărite, şi n'ami mai ostenită, și a 
douadzi ca mai sănătosă, — fiindu-mi omii de 60 de ani» 2, 

1 Zetopisiţe, 1, p. 134, nota 2, 
* Viaţa de Sfint de la 9 lunie (p. 152). Cf, Erbiceanu, în Biserica Or- Zodoxă, XI, pp. 82r-2.  



CC VRACUL AL XVILLEA 

El trăia deci la 1688 și se gindia la o urmare a Proloa- 

gelor, iar gîndul lui nu se despărțise încă de țară, de trecutul 

şi de limba ei. 

«Tiparniţa sfintei Mitropolii», «tiparnița ţării» pare să fi 

fost, nu la Mitropolie chiar, ci în noua mănăstire domnească, 

ridicată de Duca-Vodă în 1672). Sfătuitorul săă la această 

operă cucernică fu Patriarchul de Ierusalim Dosoftei, care cu- 

noştea Moldova încă de pe cînd era archidiacon al altui Pa- 

triarch şi care juca acum rolul de îndreptător al legii în 

aceste părți, unde-și avea aproape statornic reședinţa?. Do- 

softei Patriarchul văzu lucrindu-se cărţile romănești ale lui Do: 

softei Mitropolitul, şi el nu voi să se lase mai pe jos: cu 

cheltuiala lui, Mitrofan aduse literă grecească, probabil de la 

Veneţia, și cu această frumoasă literă fină se publicată, la 

1682 şi 1683, o carte de polemică împotriva Papei și vestita 

combatere a eresiilor de Simion de Tesalonic. De și ajunsese 

episcop de Huși, Mitrofan lucră şi la aceste cărţi, care aveau 

scopul de a împiedeca întinderea printre Greci a propagandei 

catolice ; dar Patriarchul își adusese un corector grec, de 

loc din Heraclea 5. 

413. TIPĂRITURILE MUNTENE. 

Tipografia ardeleană se oprise de mult, dar, cind pacea fu 

iarăşi statornicită în Ardeal, supt slabul şi bunul sceptru de 

vasalitate al lui Mihai Apafiy, vechea tipografie începu iarăși 

a lucra cărticele împodobite cu stema, prost cioplită, a princi- 

pelui noi. Dar acum nu mai erail Vlădicii în fruntea mișcării, 

— numai odată se pomenește episcopul Varlaam — și nu se 

mai dădeai opere însemnate. Acestea ieșiaii peste munți, în 

Principate. De fapt, ceia ce s'a publicat mai tîrziii la Bălgrad, 

sînt numai traduceri slabe din slavoneşte saii rusește, făcute de 

un popă cevam ai cărturar de cit ceilalţi, loan <«Zoba» din Vin, 

1 Nicolae Costin, în Zetopisife, Il p. 7 Și nutele explicative la vol. VII 

din Studii și documente. 

2 V. Zaţ, dit, vom. în sec. al XVIII-a, |, Cap. 1 

3 si, lit. vom. în sec. al XVII-lea, |, Cap. | şi Bianu și Hodoș, Bidlio- 

wrafia romînă.  



  

TIPĂRITURILE MUNTENE CCI 

pe Mureș, lîngă capitala lui Apaffy, foastă închisoare a lui Aron-Vodă, — preot care n'a fost nici o dată Vlădică, dar e amestecat în pirile și judecăţile Vlădicilor. El a dat pe rînd Sicriul de aur din 1685, — o culegere de predici, Cârarea Pe scurt spre fapte bune îndreptătoare din 1683, Czastovul din 1687, Rindutala diacoustvelor sau diaconariul din același an şi Mo/ztvenicul din 1689, ieşit în același timp cu Povestea la 40 de Mucenici. Singurul interes pe care-l au aceste tipă- rituri, cu Prefețele scurte și neînsemnate şi răspîndirea puţină, e partea mai mare făcută limbii romăneşti în acest Ardeal romănesc unde Calvinismul, năpădind dogma și datinele, făcuse măcar acest bine. Și tipăritorul e adus de dincoace: ele Chi- riac Moldoveanul, de Sigur unul dintre ucebicii lui Mitrofan!. 

La 1689 Dosoftei de Ierusalim era la București ?, Încă de la 1679, o puternică viață culturală pornise și în Ţara.Ro- mănească, şi prin roadele ce a adus, prin disciplina lucrului, ca trebuie pusă chiar mai presus de activitatea bogată a lui Dosoftei. 
În cursul luptelor dintre boierimea grecească și familia pu- ternică a Cantacuzinilor, care primise, în sînge și în avere, și moștenirea Basarabilor, blindul Mitropolit Teodosie fusese silit încă de la 1674 a părăsi Scaunul şi a se adăposti la Tismana 3. 

Înlocuitorul lui Teodosie fu un anume Varlaam, despre care nu se știe nimic decit anii păstoriei sale. Ni e îngăduit să credem că el nu era un mare cărturar. Însă iată că în cele din urmă timpuri ale lui Varlaam, se lucrează la <Mitro- polia Bucureşti», unde se chemase deci la o viață nouă vechea tipografie a lui Matei-Vodă, o lămurire a unor taine şi rîn- duieli bisericești, pe care autorul originalului rus, Ioanichie Galetovschi, archimandrit de Cernigov, o întitulase «Cheia înțelesului». Cartea lui Ioanichie, tipărită la Lemberg, ajunse în mina Mitropolitului, care, neputind traduce însuşi, dădu 
1 CE, Sate şi Preoți, pp. 84-6. 
? V. mai sus, P.: CLXXVUI. 
3V. Stdit și doc. V, p. 487, nle 23-6. 
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această sarcină la «dascali învăţaţi», cari cerură O plată po- 

trivită cu învăţătura lor. Varlaam se mai laudă că ar fi adus 

şi noi «dascali de tipografie», și vom înţelege de unde, gin- 

dindu-ne că pe unul din ei îl chema Ivan Bacov. 

«Cheia înţelesului» a fost tipărită supt Duca-Vodă, căruia 

poate că i se cuvine o parte din merit. Dar întimplarea făcu 

ca ea să apară în acele citeva săptămîni din anul 1678 în 

care cuca munteană stătu pe fruntea lui Şerban-Vodă Can- 

tacuzino, înlocuitorul lui Duca. 

Șerban înseamnă mult între Domnii de înnaintea şi din 

urma lui. Hotărit, îndrăzneţ, dar totuși cuminte şi chiar șiret, 

el îndrăzneşte a face în Țara-Romănească o politică în sens 

mare. Aceasta e mai bine cunoscută decit rolul săii în dez- 

- voltarea culturii romîne. 

Totuşi acest rol e covirşitor. De la voinţa, de la nevoia 

de lumină a lui Şerban pornesc cele d'intăii cronici mun- 

tene : una cerută de dînsul lui Stoica Ludescu, bătrinul Lo- 

gofăt al familiei sale, cealaltă răspunsul pătimaș al lui Cons- 

tantin Filipescu Căpitanul la provocarea cronicii oficiale. El 

e acel care a înființat întăiă în Bucureşti o școală de grecește 

şi de slavonește, care trebuie să fi corespuns şcolii, acum 

închise, de la Trei-lerarchi din laşi !. 

Dar lui i se datorește mai multă recunoştinţă pentru cărţi 

bisericeşti și pentru alcătuirea supt auspiciile lui a celei d'intăii 

Biblii întregi în romănește. Dacă în sprijinirea pribegilor cle- 

rici şi «dascali» greci, în clădirea Cotrocenilor pentru călu- 

gării greci, a căror chinovie era închinată la Atos?, el arătă 

că urmează «strămoșălor noștri de spre tată, marilor Canta- 

cuzinești, carii cu mare facere de bine s'au arătat neamului 

creştinescii», — prin patronarea prefacerii Cuvintului Dumne- 

zeiese în limba, desăvirșită acum, a veacului al XVII" ei urmă 

«celor ce 'mari și vechi si pomenescu Băsărăbeşti», dintre 

1 V. Îsf. dit rom. în sec. al xi, |, cap. în p. 43 şi Il Excursul II, 

şi compilația lui Mihai Cantacuzino, tipărită în grecește de fraşii Tunuslii, — 

“lszopia 1î;S Bicyiae, — Viena, 1806. 

> Dac. Cantacuzinilor, p. 113 Şi urm,
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Cari era mamă-sa Elena, fiica lui Radu-Vodă Șerban. «Măcaru Că», se scrie în numele săi, cnu aseamenea puternic acelora fiindi noi, iară cu pohta de bune fapte lori nu ne de- părtămi»!, 

E greu să se hotărască cine a lucrat la traducerile ce apar de la un capăt al Domniei lui, 1678, pănă la cellalt, 1688. Îndată după sosirea sa în Bucureşti, Șerban dădn iarăși, la 26 April 1679, Scaunul archiereului Teodosie 2, Prefețele se fac de cele mai multe ori în numele acestui prelat, dar ar fi O greşală să i se atribuie vre-un rol literar, — bunul bătrîn fiind înnainte de toate un om cucernic și un credincios al Domnilor din neam cantacuzinesc pe lîngă cari a stat3, În Prefaţa Bibliei se spune că la început a fost osteneala <prea- înțeleptului celui dentru dascali alesii» Gherman de Nissa (Niș), dar acesta muri peste puţin timp1. Odată Șerbau lauaă pe fratele său Iordachi în cuvinte care ar face să se creadă că el a tradus din grecește Evaughebia din 1682, dar Șerban a vrut să zică că a prefăcut această carte sfintă din orînduirea pe capitole, cum era cla slovenie», în aceia pe «<zaceale», cum se zicea, pe ce- tiri, aşa cum îi trebuie preotului în şirul Duminicelor şi serbăto. rilor; <o aă îndereptati și o aii așăzatu precumii umblă cea ellinească Şi întru toate aseamene, după orănduiala Besearecii Răsăritului» ; de altminteri, această carte nici n'a fost tradusă din noi, ci e îndreptată numai după Wou/ Testament din Belgrad 5. 
În Biblia cea mare iscălesc la sfîrşitul Prefeții frații Şer- 

r 

1 Prefaţa Apostolului din 1683. 
? Stoica Ludescu, în Magazinul istoric, V, e »Pp.17-8; Cipariu, Acte și prag mente, p. 226, 

3 V. fot di rom. în sec. al XVi/Iiea, cartea I, literatura religioasă, p. 417. 

* şi urmașul săii Mitrofan stătu la Curtea munteană ; y. și Îst. Zit. rom, ci- tată, |, p. 3q.-—Că ar fi luat parte la această muncă literară, și încă de supt Grigore-Vodă Ghica, pribeagul moldovean Nicolae Milescu (v. Uricariul, |, p. 402), nu se poate admite. 
5 C£ Gaster, Geschichte dar rumănischen Zitteratur, I, p. 269. 
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CCIV VEACUL AL XVII-LEA 

ban şi Radu Greceanu, fii ai lui Tudor Șătrarul ! : ei zic că 

cati desluşit mai mult pre limba rumănească», așa încît sar 

putea socoti, cum s'a şi făcut de toți, că lorli revine cinstea, 

marea cinste a tălmăcirii. Acuma, e drept că Şerban a tradus 

în grecește leatopiseţul lui Stoica Ludescu 2, că Radu Greceanu 

a scris, destul de frumos, Cronica Domniei lui Constantin 

Brîncoveanu, că fraţii, lucrind tot împreună, ai avut pe mini, 

cum spun și singuri, publicaţiile de mai tirzii, traduse din 

grecește, dar, uitindu-se cineva mai de aproape la înţelesul 

acelor cuvinte, se va încredința că Grecenii m'aii avut decit 

să facă ultima corectură la un manuscript pe care-l pregăti- 

seră alţii, mai mulți. | 

De aceştia se vorbeşte fără a-i deosebi prin nume: ei sînt 

numai «alții care s'a întîmplatii..., şi ai noştri oameni ai locului, 

nu numai pedepsiți întru a noastră limbă, ce și de limba 

elinească avind ştiinţă ca să o tălmăcească», sai «acei ce 

s'au întîmplatii dascali». 

Cine să fie ei? , 

Neapărat că a fost, ca un călăuz şi sfâtuitor, Dosoftei de 

Jerusalim, care şi face la Biblie o Prefaţă întinsă, în care 

pomeneşte de Ulâla, Ziataust, Strabon, «scriitoriul de pămint, 

vredniciia și mărirea Ruminilor scriindă>, de Ptolemei și 

Eusebiu. Tot lui Dosoftei i-ar reveni partea din Prefaţa de 

la Liturghia din 1680, care arată cartea ca 0 “lucrare cu 

totul nouă, fără legătură cu a lui Dosoftei al Moldovei, apă- 

rută în 1679 — «caria într'acesta chipi găndim că acuma 

întăi s'au dati la lumină, întru folosulă tuturor preoţilor și 

diaconilor», şi care osindește întrebuințarea limbii romănești 

în acele părți ale Liturghiei unde fusese introdusă de același 

Mitropolit moldovean: «iară liturghiia toată a o prepune pre 

limba noastră și ao muta, nice am vrută, nice am cutezat.. -; 

şi pentru scurtă limba noastră ce iaste..., şi pentru lipsa 

dăscăliilori ... ce nu sănti întru ticălos rodul nostru, și 

pentru neînțelegerea năroadelor, tainile ce săntă şi ce în- 

1 V, şi Ştefan D, Grecianu, Siniorile lut Radu Logofătul cronicarul, Bu- 

cureşti, Carol GObl, 1904, 

2 fs. lit, rom. în sec. al XVIII, |, pp. 35: 283.  
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semnează, și & pentru neobicaiul besearecii noastre ce pănă 
astăzi n'au ţinut» !, 

Dar în aceiași Prefață se află rînduri duioase cu privire 
la căderea adîncă a neamului 1omănesc, la rușinarea lui prin 
slăbiciune și neînvățătură înnaintea tuturor celorlalte. «Şi 
mai vărtos atasta și den neînvățătură și den neînțeleagerea 
limbii pogoară, care noao jalnic și plănguros lucru iaste 
într'atăta micșorare și călcare rodului nostru cestui rumă- 
nesc, carele odată şi elă numărat între putearnicile nea- 
muri și între tarii oameni să număra, iară acumu atăta de 
Supusi și de ocărăti iaste, căt nice învățătură, nice știință, 
nice armă, nice legi, nici nice un obi&aiu întru toti rodulu 
ce să pomeneaște astăzi Rumăn — între Rumăni ce zicem 
cuprindem şi pe Moldoveani, că tot dintr'o făntănă cură — 
nu iaste, ca niște nemearnici şi orbi întrun obor învărtindu-se 
și înfăşurăndu-se, de la streini și de la varvari, doară şi de 
la vrăjmașii rodului .nostru cer şi să împrumutează și de 
carte și de limbă şi de învățătură. O grea și duroasă întăm- 
plare! Însă dară ca de tot în prafă și în cenuşă lucrurile 
noastre să nu să ducă, drept că, căt neştine va putea, pentru 
ca să ajute rodulă şi fealiulă lui, datorii iaste, și măcari o 
scănteae cătră atătea mii ale altora la focuri mari ce să vădi 
zgăndărăndiă, de a lumina dentr'un tătunași cătă de mici, 
încă neștine a o lăsa şi a să lenevi de a nu o mișca nu 
trebue... Pămăntul și rodul nostru, care mai călcat și mai 
zmultii decăt toatepămănturile că iaste vedemii şi simțim tira- 
nica puteare păgănească într'ănsul hrănindu-se și răsfirăndu-se». 

Cine a cetit literatura profană din acest timp, îşi aduce 
aminte la străbaterea acestor frumoase rînduri de un scriitor 
foarte învățat pentru timpul săi, umblat prin străinătate, 
petrecut pe la dascălii greci din Constantinopol — Gherasim 
Cretanul și Daniil 2—, şi pe la cei frâne? din Veneţia și 
Padova, de un scriitor cu forma plină, bogată în deprinderi 
retorice, de un cugetător puternic şi original, care vede nea. 

1 Cf. instrucţiile, foarte priincioase limbii slavone, pe care Dosoftei le-a dat Mitropolitului ardelean Atanasie ; Cipariu, Acte și fragmente, pp. 243-4. 
2 Operele lut Constantin Cantacuzino, București, 1901, Pp. 11-2. 
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mul romănesc ca o unitate — mult mai mult decit Miron 

Costin, marele cronicar moldovean —, care sufere adinc de 

umilinţa alor sâi, dar nu găseşte altă mîngiiere decît munca, 

greaua muncă a scriitorului pentru a scoate în vileag _tre- 

cutul mai bun, a-l spăla de necunoștința celor de țară şi de 

clevetirile străinilor şi a face astfel ca viitorul să se coboare 

mai fericit. Acest om întradevăr rar e Constantin Stolnicul 

Cantacuzino, fratele mai mic al lui Şerban-Vodă i, 

În tipărituri din vremea lui Brîncoveanu, el e pomenit ca 

îndreptător. Aşa a trebuit să fie şi aici 2. Dar numele nu 

şi l-a pus, socotind că nu se cuvine ca un mirean să măr- 

turisească partea ce ar fi avut-o la alcătuirea de cărţi bise- 

riceşti. 

Poate că nu trebuie uitat în această împărțire a muncii 

fiecăruia şi Sevastos Kymenites din “Trapezunt, directorul 

Academiei greceşti din București. 

Comisiunea de «dascăli» nenumiţi a lui Şerban-Vodă înce- 

puse cu Liturghia, luptînd, ca pe vremea lui Matei Basarab, 

cu o tipăritură moldovenească, pe care căuta s'o întreacă. 

După Liturghie se urmă cu cărţile sfinte, dîndu'se Evan: 

ghelia, îndreptată după cea din Bălgrad, de la 1648, și la 

1683 un foarte frumos Apostol, cu minunate ilustraţii datorite 

săpătorului în lemn, ieromonachul Damaschin Gherbest 5, şi 

1 Cf. cu tînguirile Imi Cantacuzino în zaarea sa Istorie a Rominilor: 

«Această dară scădere mare şi jale doar întracest norod, a neștiinței și a 

nevrerii să înveţe, fiind, este pricină de este astăzi, nu numai de xăsul altora 

și de ocară, ci şi orbi, muţi, surzi săntem>, etc. Operele lut C. Cantacutino, 

pp. 63-4„—«Atătea roduri de oameni străini şi varzar? preste dîușii ati data; 

ibid, p. 162.— «În ştepenea ce astăzi să află (Rominii], în care ticăloasă şi 

jainică este, cine cum îi este voia poate şi zice și scrie» ; p. 69. — cÎnsă 

Rumăni să înţăleg, nu numai ceștia de aici, ci şi cei din Ardeal, cari încă 

şi mai neaoși sănt, şi Moldovenii, şi toţi căți și într'altă parte să află, și ai 

această limbă» ; îdid., p. 136. Acest din urmă loc mai ales ni se pare 

hotărîtor. 

2 Prefaţa Jărgăritarelor, 1691: «La a cărora nevoințe avut-am îndirep- 

tătoriii pe cinstitul, etc. dumnealui Costandin Cantacozind», Prefaţa Pravo- 

slaonicei Mărturisiri, dim acelaşi an : «Mai virtos ajutoriii și îndireptătoriă 

mai grealelor cuvinte şi noime am avut pe dumnealui Costandin Cantacozind>, 

3 Ykepsecr == Herbest?  
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Epistolele Sfintului Pavel, tălmăcite tot de știuţii «dascăli», 
sau prelucrate de dinşii după vre-un manuscript. Și una şi alta din publicaţiile bucureştene avea altă orînduială decit 
cea din Biblie: ele eraii menite cetirii, întrebuințării în bi- 
serică. 

Nu se mai urmă însă mai departe cu această publicare se- parată a părților Bibliei, căci nevoile slujbei erau astfel înde- plinite, ci ea apăru întreagă la 1688, întrun mare volum cu Slova mică, foarte elegantă, avind aproape 60 de rînduri pe 
pagină, o desime neobişnuită, 

Cinci ani pentru o astfel de lucrare sînt un timp scurt. N'avem a face însă în «Biblia lui Șerban. Vodă», care a servit de acum înnainte de basă pentru toate ediţiile romănești ale Bibliei, cu o traducere vouă de la un capăt pănă la altul, Din potrivă, ea întrebuințează tot ce ieşise pănă atunci: 
Noul Testament și Psaltirea din Ardeal întru cîtva, iar într'o măsură mai mare Psaltirea în prosă a lui Dosofteiu, Pari.- 
miile acestuia, pentru Vechiul Testament, precum şi atitea manuscrise mai vechi care n'aă văzut tiparul. Menită tuturor Rominilor, — «pentru cea de obște priință dăruită neamului 
rumiînescii> —, ea își luase elementele din lucrări alcătuite în toate părțile locuite de Romini. 

Îndreptarea limbii stă pentru textele moldovene în schim.- barea cuvintelor dialectale, de origine slavonă mai mult, în înlăturarea perfectului simplu și a inversiunilor, atit de obiș- 
nuite la Dosoftei. Pentru traduceriie ardelene, se observă aceleași norme, și se părăsesc cuvintele învățate, precum: Ponţau, în loc de: «din Pont». Legături se pun pretutindeni 
unde ele lipsiaii. Pănă și tălmăcirile muntene, chiar acele din urmă, din vremea lui Șerban-Vodă, sufăr în unele părți 0 revisie serioasă, îngrijită, care face cea mai mare cinste alcătuitorilor Bibliei. 

Ei n'aii fost în stare să dea la o parte o sumă de con- fusii şi de greşeli. Prin atita rotunzire, netezire, pieptănare, limba a pierdut de sigur mult din energia ei cam sălbatecă şi smuncită, dar foarte potrivită pentru a îmbrăca adevărul dumnezeiesc, care se făcuse cunoscut oamenilor cu două mii 
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de ani în urmă. Însă limba aceasta fără frumuseți ascunse, 

îndrăzneli şi naivități, avea o însușire care-i răscumpăra toate 

slăbiciunile şi neajunsurile : limpede cu desăvârşire, ea putea 

fi înțeleasă în orice Ținut romănesc, de oricine ar fi fâcut 

parte din neamul nostru. 

Şi limba aceasta, îndreptată cu multă pricepere, modernisată, 

limpezită, formă cea mai înnaltă expresie a limbii literare a 

timpului. Urmaşii erai să se folosească de dinsa pentru a 

da opere originale, pentru a îmbrăca în ea gîndurile nouă 

şi simţirile adevărate care nu fusese încă spuse pe romăneşte. 

14, EPILOG. 

Tipărirea la Bucureşti a strălucitei Biblii din 1688 a adus 

o schimbare hotăritoare în ceia ce priveşte rolul pe care-l 

ai de-acum înnainte în literatura bisericească cele trei ţeri 

romăneşti, a căror muncă pe terenul acesta se lega într'un 

singur mănunchiă în marea publicaţie a lui Şerban-Vodă. 

Moldova decade, și pentru multă vreme, dupâ ce ea stă- 

pinise, prin calitatea lucrărilor ei, pe vremea lui Varlaam, prin 

cantitate şi prin calitate, pe vremea lui Dosoftei. Plecarea 

din ţară a acestuia, însuşirile slabe ale Mitropoliţilor ce 

urmară — cel de-al doilea Sava, Misail, poate comentatorul 

lui Ureche!, amîndoi foști episcopi de Roman, şi Ghedeon, 

venirea în Domnie a unui om necărtutar ca bătrinul Cantemir 

şi, mai mult decit toate, starea foarte nenorocită a ţerii, îm- 

părțită între două stăpiniri, cea turcească şi cea polonă, pănă 

la pacea din 1699, lămuresc această părăsire a tradiţiilor 

unui trecut mai frumos. Singurul om în adevăr iubitor de 

carte din clerul moldovenesc de pănă pe la 1730 e Pahomie, 

episcopul de Roman, care pornise din mănăstirea Neamţului, 

unde mai tărzii era să înceapă, prin Paisie Rusul, o nouă 

viaţă. Pahomie întră în schima monachicească abia în 1697, 

dar el fu numai cu numele de călugăr nemţean, căci Polonii, 

cari cuceriră Cetatea Neamţului, cu mănăstirea Sfintului Ni- 

1 V. Orăşanu, 4 €., pp. 1034  
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colae !, stăteaă și în mănăstirea cea veche a Neamțului Abia pacea din 1699 îi scoase de acolo *, așa încît soborul călu- gărilor vechi și al celor noi putu să iea în stăpînire biserica și chiliile. Pahomie fu eclisiarch, apoi egumen, pănă în 1703-4 î, scormonind în această vreme prin comorile de vechi manuscripte ce se păstrai încă la Neamţ. Faima cea mare a Mitropolitului de Rostov, Dimitrie, căruia î se dadu numele «de al doilea Hrisostom», îl chemă însă în Rusia, unde stătu un an, pănă-l poftiră să fie Vlădică la Roman, supt Mihai Racoviţă, Ja 18 Decembre 17065; la 18 Iauuar următor, el își lua Scaunul în stăpinire 6. El stătu în Episcopie nu mai puțin de nouă ani și părăsi locul săi numai la înlocuirea lui Nicolae Mavrocordat, Domn a doua oară, cu Mihai Racoviţă, binefăcătorul' şi patronul de odinioară. Dar el nu-şi adăposti bătriînețele în schitul Pocrovului, pe care el îl zidise, ci porni înnapoi în Rusia Muscalilor, unde-l primi pentru zilele ce-i mai rămăsese a trăi, Lavra Pecersca, mănăstirea din peșteră a lui Petru Movilă. 
La 1724, el trimetea de acolo sihăstriei sale din munţii Neamţului un număr de cărți. Între ele nu se află produse nouă ale teascurilor moldovenești, care nu dădură decit întîmplător Zilcul Liturghiei, tradus de Ieremia Cacavela, dascălul beiza- delei Dimitrie Cantemir (1697), și opera de compilație filosofică a lui Dimitrie însuși, tinerelul învățat: Divanul sai Gilcenva înfeleptului cu lumea (1698). «Cărţile tiparnice de biserică» vin din Rusia Muscalilor, de care se îndrăgostise așa de mult Pahomie : Triodul de post, Antologhiul slavon, Psaltirea, <Pravila mare», <« Bogorodnicinicul». Dar, pe lingă aceste fru- moase publicaţii neînțelese, mai pentru toată lumea, Pahomie dăruieşte și lucrări în limba sa, pe care le dăduseră în anii din urmă alte tipografii romănești decit cea din lași, care 

1 V. şi N. Costio, P. 44 
i Melchisedek, Crez. Romanului, 1, p. 325. 2 Jbid, pp. 324-5. 
* Urechiă, în App, de. Rom, XI, p. 1i3 și urm, 3 fbid., p. 325, nota 2. 
* id, p. 328. 

71304. Vol. VIŢ, 
XIV  
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zăcea în odihnă sai în risipă: «un Mărgărint, poucenie ru- 

mănească>, «o Biblie rumănească care mi-ai dati Savinii 

Banulii (Zmucilă], fiindu-i duhovnici şi fiindu-mi datoriă cu 

căţva bani»—Savin era pribeag în Rusia şi el—, cună Mineiii 

mare, buni, dinu Țara-Muntenească, care lamii cumpărati 

ei cu al mii bani şi l-amu dati mănăstirii meale Neamţului» 

_unde mai era unul de același fel—, «12 Meneia dini Țara- 

Muntenească, carele le-ai dati Măriia Sa Nicolae Voevod 

[Mavrocordat) mănăstirii Neamţului, care ei am scrisii la 

Măriia Sa şi cu a mea poruncă și cheltuială şi rugăminte amu 

trimis pe Mihailă de le-ai adusă! >. 

Cum se vede, cărţile romănești vin toate din "Țara-Romă- 

nească, unde se tipărise Biblia lui Şerban-Vodă. 

Căci în Ardeal slăbirea mișcării literare și tipografice e 

cam tot așa de mare ca și în Moldova. Propaganda catolică 

biruitoare, care aduse încă de la 1697 încheiarea Unirii între 

- biata Biserică a Romiînilor ardeleni și strălucitorul Scaun al 

Romei, nu fu așa de roditoare ca vechea propagandă cal- 

vină, care stăruia să se întrebuinţeze în Biserică limba  fie- 

cărui popor. Pănă la suirea în Scaunul din Bălgrad, în 1692, 

a lui Atanasie, care era să ducă la capăt schimbarea de 

credinţă, nu se întimpină nimic, timp de trei ani de zile, 

după încetarea activităţii popii loan din Vinţ. Afară de un 

Catechism tipărit în Sîmbăta-Mare, un fel de Chiev al cato- 

licilor din aceste părţi, în ceia ce priveşte şcoala 2, nu mai 

găsim decit un Ceas/ov, scos la Sibiiă, în numele lui Anas- 

tase, tot de vechiul tipăritor Chiriac Moldoveanul, din Ce- 

tăţuia. După această simplă carte de slujbă, care nu €, de 

altmintrelea, decît reproducerea Ceaslovului din Bălgrad, de 

la 1685, avem două cărți în 1699. Una, cu tot titlul ci noi, 

sunînd ambițios grecește: Chiriacodromiot, nu €e alta decit 

o veche «Evanghelie cu învăţătură», în care Sau schimbat 

1 Arch. Statului, Mezf, 19 1903. Cf. Melchisedek, Chroz. Romanului, |, 

pp. 340-1. 
2 Bianu şi Hodoș, p. 339, 1 100,  
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la <izvodul celă vechii» numai unele cuvinte și forme: «au fața cuvîntului, aă a vremii», pentru înțelegere mai lesni- cioasă: îndreptătorul e același ca și tipograful, trimes anume de Brincoveanu, Ardeleanul Miha; fiul lui Iștvan, sai «Iştva- novici», şi el a aplicat deci Cazaniei de la 1641, o retipărire ea însăși, după cea din 1580-1, procedarea obișnuită în nouăle ediții muntene ale cărților religioase. « Bucoavna» din același an, apărută și ea tot în Bălgrad, trebuie să fi avut menirea de a strecura în mintea copiilor dogma cea Nouă, cu toate că ea pomenia chiar în titlu «tainele Beserecii Răsărituluia 1, 

Catechismul catolic din Cluj, cu data de 1703, nu are a face cu Biserica romănească unită, ci e un dar al Iesuiţilor, tipărit cu litere latine; într'o ortografie, care se adoptase de aj noștri în părțile bănățene ; nici nu era măcar o lucrare nouă, 

ranyai, care puse la cale Unirea, apăru în traducere romă. 

! Bianu şi Hodoș, pp. 369-70, no 113. 
2 V. mai Sus, p. OLXXIII, nota, şi următoarea scrisoare, păstrată la Roma, în Biblioteca Borghese, iar în copie la Alba-lulia, în Bibl, Batthyânyi, ms. K2. IV?, p. 476, Prin care se recomandă de Ștefan Csâky, episcop-ales al Ardea. lulu, către conducătorul Colegiului Propagandei, din Roma, acest cleric: «Praesentium latorem Georgium Buitul, Caransebesensem, Transylvanum, quem 

roagă a fi primit cin collegium germanicum et hungaricum ... Praefatus iu- venis, studiis, cogente illum Summa corporis infirmitate, interraptis, cum Vienna ad me in Transylvaniam profectus esset, ingentes perfidia haereticorum et ca- pitali in catholicos odio Gabrielis Bathorii, principis Transylvaniae, tumultus exorti, persecutio non Paucis verbis explicanda catholicos omnes invasit, cumque ego cum nonnullis aliis fuga vitam salvassem, in manus hostium ia- cidit, omuibus suis spoliatus aliisque ignominiis affectus, vix manibus eorum €reptus est atque delituit quamdiu species aliqua tranguillitatis catholicis red- deretur. 'Tumuitu sedato, nihil ipsi magis fait, quam ut catholicis fere omnibus sacerdotibus privatis in divinis ac aliis piis christianae religionis exercitiis sub- veniret, quod aliquot in locis summa industria ac labore Magno suae patriae 
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nească la 1702: tălmăcitorul era un Romin din Borbanţ, 

Duma, care se înfățișează ca «lanăș»!. 

În acest timp, supt Domnia bogatului, darnicului, lumina. 

tului şi ambiţiosului Constantin Brincoveanu munca tipăririi — 

cu saii fără o activitate literară adausă pe lingă dinsa — lua 

un mare avint, și între anii 1688 şi 1716, cînd peri şi ur- 

mașul Brincoveanului, Ştefan Cantacuzino, tot din porunca 

osînditoare a Turcilor, nu mai puţin de 80-90 de cărți novă 

ai văzut lumina. 

Brâncoveanu punea mai mare temeiă pe publicaţiile gre 

cești, menite să fie în mîinile multor preoți, cari erai să-i 

pomenească numele. Dosoftei de Ierusalim, îndreptătorul Bi- 

sericii muntene, ca și al celei moldovene, se așezase acum 

la Curtea lui Constantin-Vodă acesta, lăsînd pe cellalt Voe- 

vod Constantin, care nu ştia carte şi nu simţia nevoia de a 

fi lăudat de cărturarii Răsăritului: învățatul Patriarch va fi 

îndemnat pe Brincoveanu să îmbogăţească şi mai departe 

Biserica grecească cu cărți folositoare. 

Astfel, ieşiră, pe de o parte, cărți sfinte sai bisericeşti în 

greceşte: Antologhiul din Snagov, la 1697, Psaltirea din 

1700, Liturghia greco-arabă din 1701» Ceaslovul greco-arab 

dia 1702, daruri creştinilor din Siria, Sfințirea biserică din 

1703, Acaftistul Sfintei Ecaterina din 1710, Slujba biseri- 

cească (Bighos Ewabstos) din 1709, Slujba Sfintului Visarion 

din 1705. Se știe că Brincoveanu a făcut cu putință și tipă- 

zirea a două cărți numai în limbi răsăritene : Psaltirea arabă 

din Alep, cu data de 1706 şi Liturghia georgiană din 1710. 

Odată, un Grec din Chios plăti ca să se tipărească o Sluzbă 

a martirei Chiopolitei. 

commodo praestitit ; novissime duobus et amplius annis Albae-luliae, in me- 

tropoli Transylvaniae, non solum iuventuţem regni illius liberalibus disciplinis 

erudivit, sed etiam, absente Reverendo patre Stephano Szini, S$.1. sacerdote, 

sacris condionibus populum in publico instituit. Cuius rei amplissimi testes 

sunt proceres ac barones catholici 'Lransylvaniae, qui saepenumero concionibus 

eîus interfuerunt ... Datum laurini, 15 septembris, anno 1619». 

1 Bianu şi Hodoș, la această dată.
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Alte publicaţii au scopul de a combate pe eterodocși, pe Calvini, cu cari însă lupta se cam încheiase de o bucată de vreme, şi pe catolici, cari, răzimaţi pe Casa de Austria în- vingătoare, pusese mîna pe Ardealul romănese şi ameninţaii alte Ținuturi ale pravoslaviei greco-slave. Prin Dosoftei, Bi- serica Răsăritului începu să lumineze pe credincioşii ei asu- pra deosebirilor de credință între ea și protivnicele «a şi: asupra motivelor și temeiurilor acestor deosebiri. Cu banii lui Brincoveanu se duse astfel un războii teologic învierșunat cu arme grecești masive. 
Atita teologie greoaie nu pornise nici-odată din țerile noas- tre, ca să zdrobească întăriturile celor de altă lege ! 
În 1690, avem cartea lui Maxim din Pelopones despre «Schisma Papistașilor», și tot în acest an lucrarea Sirigului împotriva Calvinilor, — îndoită pavăză întinsă ereticilor. Pu- țină odihnă, apoi, în 1694, Dosoftei publică opusculul săă împotriva rătăcirilor dogmatice ale lui loan Cariofil, care era compromis cu Calvinii!. Încă de la 1692 se lucra în laşi la marele conglomerat de polemică al lui Dosoftei, intitulat Tânos xara))aviis, sati Cartea schimbului, în care şepte scrii. tori sînt întrebuințaţi pentru a răzbi pe «papistași»: Cante- mir bătrînul nu ajutase întru nimic această operă, și tipografia din Cetățuia, strămutată poate la Sf. Sava, se numia acum Tipografia ieșană a Sfintului Mormint, al cărui patriarch e însuşi Dosoftei, După ce Cariofil fusese mustrat, se dă în Țara-Romănească, la 1697, un «Manual» al săi, cuprinzînd lămuriri la unele întrebări ale lui Constantin Cantacuzino Stol. nicul, a cărui ortodoxie căuta să fie deplin luminată 2. Apoi iarăși la Iași, în 1698, se ivește un Tâuos dyizns al lui Do- softei: «Carte de iubire», dar «împotriva Latinilor», — iarăşi o compilaţie războinică. În 1699, Grecii capătă o ediție nouă, după cea din Olanda, a Mărturisiri lui Petru Movilă, O «Învățătură dogmatică» (Ao'uae:xi, îtdaonahia), de Sevastos Chimenitul, directorul şcolii grecești din București, cuprinde o sumă de dezlegări la întrebări încurcate, La 1705, Antim 

1 Pentru e] şi ceilalţi Scriitori, v. Zs/. Zi/, 7om. în sec. X Vill-lea, tabla. 2 V. dn. 4 Ron., XXI, pp. 106-7. 
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Ivireanul, acum episcop de Rimnic, dă în tipografia reşe- 

dinţii sale un al treilea Tâuos al lui Dosofiei, Tâuos apă, 

«Carte de bucurie», cu alte argumente împotriva dușma- 

nilor lui, «Latinii». În sfirşit, Panophia dogmatică din 1710 

e o culegere bizantină, bună de întrebuințat contra oricăror 

necredincioși, iar «Expunerea credinţii ortodoxe» de Ioan 

Damaschin (laşi, 171 5), o veche carte de teorie, potrivită 

tocmai pentru aceste timpuri de luptă. 

O a treia categorie de cărţi grecești e instructivă, fără să 

fie polemică. Aşa este Fortologiul lui Sevastos Chimenitul 

(1701), o lămurire a rostului tuturor serbătorilor, de undei 

vine şi titlul; apoi Descrierea (Il pooxbwqrâptov) Muntelui Sfint, 

de medicul loan Comnen, care ajunse Ieroteii episcop de 

Silistra ; cartea despre preoție a lui Chrisant Notara, nepotul 

Patriarchului de Ierusalim (1702), «Îndemnurile creștine și 

politice» (Novdeciat promâweto-BOMTiXA), ale aceluiași, care moș- 

tenise și rolul îndreptător de lege al unchiului săi de pe 

mamă, şi /sforia Patriarchilor de [erusălim, marea lucrare 

a lui Dosoftei despre înnaintaşii săi. 

În sfirşit, în al patrulea rind vin tipărituri care sînt în le- 

gătură cu ţara sai cu familia domnitoare în Bucureşti. Ast- 

fel, Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către împărătescul 

săi fii (1691) fură tipărite pentru a sluji la creșterea filor 

lui Brincoveanu — o traducere romănească se păstrează în- 

tun frumos manuscris cu stema Cantacuzinilor ! — ; Slujbele 

Sfintei Paraschiva și Sfintului Grigore Decapolitul se explică 

prin aceia că moaştele uneia se păstrează în laşi, iar ale ce- 

luilalt în Bistriţa olteană; Slujba Sfintului Constantin (1696) 

era a patronului lui Vodă; tot de aceia s'a tipărit Panegi- 

ricul lui Constantin-cel-Mare (1697), al cărui autor e Ghera- 

sim, Patriarchul Alexandriei, adăpostit de Domn, — panegi- 

_ricul fu strămutat și în romănește, și un splendid manuscript 

dă împreună cu textul grecesc şi această traducere”. S'ai 

1 Bibl. Ac. Rom, n9 1505; frontispiciul e reprodus pe coperta publicaţiu- 

nilor mele din 1901 despre Cantacuzini, 

2 Bibl. Ac, Rom., ms. 766; cf, An. Ac. Rom. XI, secţ. lit. p. 163 și urm.
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publicat încercările literare, cuvintările festive ale fiilor Dom- nului, Ștefan şi Radu, și ale dascălului lor de casă, Gheorghe Maiota (1701-7), și tot așa o traducere a «Paralelelor» lui Plu- farc în greceasca nouă, de Constantin, fiul cel mare al Dom- nului (1704). Urmînd acest exemplu, Nicolae Mavrocordat, al doilea urmaș al lui Brincoveanu, dădu la lumină, la 1716, una din cărțile tatălui săi, Alexandru Exaporitul : "lob5aiin, 
Mult mai puţine sînt cărțile romăneşti, dar însemnătatea lor, folosul lor adevărat şi trainic sînt covirșitoare. Unele dintre ele urmează obiceiul de a se da preoților cărțile sfinte în forma ce se potriveşte pentru slujbă. Astfel se dă la 1693 o Evanghehe greco-romină, cu îndreptățirea că astfel, la orice nedumerire, se va putea vedea care e textul original al Noului Testament: partea romănească nu e luată după Biblia de la 1638, ci după Fvanghelia din 1682. Ace- luiaşi scop îi corespunde Psa/firea din 1694 — cu textul din 1688 —, în care Psalmii sînt întovărășiți pentru întăia oară de «cathizmele cu tropare și cu molitve de rugăciune». Fan. helia românească din Snagov, 1697, dă aproape același text în aceiași orînduială ca în 1682. Psaltirea din tipografia _ri- vală a Buzăului, apărută la 1701 şi retipărită la 17031, nu e aceiași cu Psaltirea din 1694, decit care cuprinde mai mult cîteva adaosuri: «cărţile lui Moise», Paraclisul Maicei Domnului și Pascaliile: psalmii sînt aici în slavonește. Noul Testament din 1703 singur se înfățișează ca <acumii întăi tipărită Zu47' acesta chipil», fiindcă el nu e decit forma deo- sebită din Biblia cea mare, Apostolul din Buzăi (1704) nu orînduiește pentru slujbă textul Apostolului din Biblia de la 1688, ci reproduce, îndreptînd, Apostolul din 1683 2, 

În același timp se lucra la Buzău cărţile de slujbă, care fusese răspîndite pe romănește numai în Ardea] Și, întru cîtva, în Moldova. Acela care îndeplini această sarcină folositoare și deschise graiului nostru ușile altarului, e un ucenic al lui 

! Bianu și Hodoș, pp. ş4o-s, 
2 Un Apostol moldovenesc scris la Bisericani, în 1652, de călugărul Mi- sail (ms 69; cf, ms, 85 al Ac. Rom.), nu s'a tipărit niciodată, 

, 

; 
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Dosoftei, fostol Vlădică de Huşi şi tipăritor Mitrofan. El 

fugise din Moldova după aceiaşi expediţie a lui Sobieski 

(1686), care aduse fuga în Polonia a lui Dosoftei însuşi. Cînd 

Scaunul Buzăului ajunse liber, Brincoveanu îl dădu acestui 

oaspe prețuit, din care făcu şi solul săi în străinătate !. 

Ei începu îndată a tipări, ceia ce era meșteșugul, che- 

marea şi bucuria lui. Zrzozal său din 1697 e îndoielnic. La 

1698 încă, el începea o culegere de Vzefite Sfinților, pe care 

le intitulează greceşte Mineie 2, şi care cuprindea şi rugăciu- 

nile, în slavoneşte; textul romănesc e o adaptare după al lui Do: 

softei din Proloage, cu întrebuinţarea, poate, a acelor Vieţi care 

«scrisu-s'ai pre rumănie cu învăţătura părintelui Ananiei egu- 

menul sf[injtei lavre Coziei, și se-au scris în zilele creştinului 

Domn Ducăi-Vod[ă], în cursul anilor 7183 [1675)8. În 1699 

se dă Molitvenicul, repetat în 1701, însă fără prefacerea şi 

a tipicului în romăneşte 4. Octoichul e din anul următor (1700), 

ca şi 7riodul, sau slujba postului Mare. Cu Penticostariul din 

1701, cu broșura saii «tratajii» Molitvelor Vecerniei din 1702? 

şi cu Liturghia din 1701, care nu urmează pe a lui Dosofiei, 

ci pea lui Teodosie, încă aşa de încărcată cu slavoneşte, se 

încheie șirul cărţilor de slujbă. 

Rugăciunile aştepta încă vremea traducerii lor în romă- 

neşte. Mitrofan nu fu acela care desăvirși astfel opera dusă 

aproape pănă la capăt de dinsul €. Mitropolia privise, de 

sigur, cu oarecare neplăcere lucrările romănești ieşite de supt 

teascul buzoian ; încă la 1703, ca. urmînd vechile datine şi 

sfaturile Patriarchului ocrotitor, dădea Ceaslovul în slavoneşte?. 

3 V. Zoi, Jif, rom. în sec, al XVIII-lea, tabla, la numele săă, 

2 M-nvuio:, adecă «Vieţile sfinţilor pe fiecare zi, aşezate pe luni». 

3 Bibl.. Acad. Rom., ms. 2602, 

4 «Ceale mai denainte tipărite nu sănti cu tipiculii rumănescii ; dreptii aceia 

m'am îndemnată de o amii tipăritii cu toate învățăturile rumănești, pentru în- 

ţelegerea taturorii»; Prefaţa, ediţici a 2-a. 

5 Bianu și Hodoș, p. 539, n9 1324. 

5 V. Bianu, Discursul citat, p. 22. 

7 Numărul Ceasloavelor manuscrise din veacul al XVIllea e foarte mare. 

În Bibl. Ac. Rom. ele formează nlă 206, 706. Molitvenice se daii în mssle
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Dar iată că Antim tipograful, egumenul snagovean, trecu ca 
episcop la Rimnic. Aici el găsi amintirea episcopului Ilarion, 
un sprijinitor al cărții romănești, din a cărui bibliotecă s'a 
păstrat un Par/aam şi Joasaf în traducerea lui Năsturel 1, și 
O Leastviţă, scrisă de Vlad Gramaticul?, o Psaltire cu tilc, 
slavo-romînă, tradusă de Alexandru Dascălul* şi crănduiala 
sfințirei apei +», El dădu deci în romănește, ajutat de Mihai 
Iștvanovici, care trecu peste citva timp tocmai în Georgia, 
Vieţile Sfinţilor pentru sărbători, Anto/oghiul din 1705 sai 
«Floarea cuvintelor» şi un Mo/itvenic în 17065. O S/ută a 
Maice: Domnului romănească e dată de el în anul acesta, 
împreună cu un Oefoicz. 

În 1708 însă muria bătrînul Mitropolit Teodosie, și peste 
patru şi cinci ani, în 1712 și 1713, Antim, urmașul săi, pu- 
blică în tipografia din Tirgovişte Octoichul, Evholog hiul, — 
după greceşte — şi Liturghia, romăneşte de la un capăt pănă 
la altul, cu Diaconariul Gin 1687 ca adaus. De şi se mai 
întimpină o Liturghie Slavo-romănească, care apare la Iași 
în 1715, — slavona era gonită din ultimul ei adăpost, şi graiul 
romănesc se ridica liber către Dumnezei. 

Al treilea rînd de cărți romănești sînt cele de polemică, 
de învățătură şi chiar de distracţie, — un gen cu totul noi 
în tipăriturile noastre. Fraţii Greceni tălmăciră o Cazanie gre- 
cească-modernă, după Zlataust și alți omileți; ea ieși la 
lumină în 1691, supt titlul de «Mărgăritare», pe care-l mai 
purtase şi alte Cazanii. Tot în acest an, Mitrofan de Buzău 
împărția «Pravoslavnica Mărturisire». Cartea contra catolicilor 
a lui Maxim Peloponesianul apăru în 1699 supt titlul «Carte 
2463, 2522. Cf. Gaster, Chrestomatia, |, p. 315 şi urm, O Polunoștință cu 
Tugiciuni a fost scrisă la 1695 de «Vasilie dascalul Mold[ojvanul> (Sturdzea;, la mănăstirea Plosca în Ținutul Huniedoarei din Ardeal (ms. 1838 al Ac. Rom. V. și Mangra, c). 

1! Bibl, Ac. Rom., ms, 2470. 
? Jbid., ms, 2giz2: e copiat la 6 Decembre 1693. Cf. fs. dz, vom. în sec, 

al APiil-lea, |, P. 434. 

5 V. Bianu, în Co, 7, Traian, 1882, p. 599 şi urm, 
- 4 Ms. 2465 al Ac, Rom, 

5 Bianu şi Hodoș, pp. 541-2, no I50!. 
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sau lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearicii Ră- 

săritului asupra dejghinării Papistaşilor». «Învățăturile creşti- 

nești> — în felul celor de la Cîmpulung — sînt din 1700; ele 

erai scoase din grecește de Filoitei, călugăr învățat, care 

fusese şi la Atos. O «Floare a darurilor», ca aceia pe care o 

copiă la începutul veacului al XVII!“ popa loan de la Simpietru, 

e din același an. Învățătura de șapte taine — care nu e o pre- 

facere a celor Șiapte Taine traduse de Eustratie, Logofătul 

moldovean —,iese la Buzăi în 1702, — în ediție separată şi 

penru Mitropolitul moldovean Antonie!. «Pildele fitosofeşti» 

apar în 1713 romăneşte odată cu Maximele filosofice în gre- 

ceşte. Iar în 1710 şi 1714 Antim trimete preoților săi învățături 

în romănește, — se ştie că el şi predică în această limbă, ba 

încă foarte frumos, cu toată originea luj străină, caucasiană ?. 

Pănă şi desprețuita Alexandrie a celor simpli şi necărturari se 

învredaici de cinstea tiparului domnesc la 1713. 

Totuşi rămăsese o sumă de lucrări care nu se putură îm- 

părtăşi de lumina tiparului. Literatura netipărită e cu mult 

mai întinsă decit cealaltă, și necontenit se descopăr elemente 

nouă dintr'insa. 

Dintre cărţile de slujbă se păstră astfel numai în ma- 

nuscript S/ujebnicul 5. Dintre povestirile religioase se între- 

buinţară numai așa unele Vieţe de Sfinţi, de o întindere 

mare, precum e Viaţa Sfintului Nifon din +Costandia» Cili- 

ciei, tradusă din grecește 1, şi a Sf. Vasile cel Noi, a Sf. Sava, 

a lui Efrem Sirul; Patericele săi Leastviţele3, cuprinzind vie- 

țile Sfinților Părinţi 5, şi din care o traducere a fost dată, în 

1 Bianu şi Hodoș, p. 539, u% 131. 

2 O predică romănească, ţinută de la dascălul de Calafendești, la 1639, e 

păstrată în Bibl, Ac. Rom, ms 167. 

2 Bibl. Ac. Rom., mss. 1790, 1838. Cel A'mtăiii, numai în mică parte ro- 

mănese, e din vremea Mitropolitului muntean Ștefan. 

4 Zdid., ms 2670; Gaster, Chrestomatia, 1, p. 287 și urm., 354-5. DD. Gaster 

atribuie mai multe traduceri unui anume Cozma. 

3 lorga, Două biblioteci de mănăstiri, p. 23, n0 2. 

5 Un ms, de la Pocrov, foarte frumos scris, în Bibl. Ac. Rom. no 287; 

Gaster, o. c-; p. 304 și urm.  



  

  

EPILOG CCXIX 

Rimnic, la 1699-1700, şi de dascălul Rominilor din Șcheii 
Brașovului, Alexandru, un Polon de origine, care a făcut şi 
alte traduceri !. Teascurile muntene nu dădură decit o Cazanie 
(Mărgăritarul) pe cînd cunoaștem din acest timp un Cirza- 
codromion, deosebit de cel ce s'a tipărit în Ardeal 2 și o Ca- 
Zante întreagă, scrisă înnainte de 1688 de Ștefan ieromonachul 
din Cozia 3. Un 7z/c a/ Apocalipsului, tradus din slavoneşte, 
se păstrează într'un manuscript din 1704 4. 

Afară de cărți bisericești ca acestea, sai tălmăcit acea 
combatere a Latinilor şi Armenilor de care a fost vorba și aiureaS, apoi Mintuirea Păcătoşilor, după “A paprohâv oornpiat ; 
deosebite anecdote morale şi cînvățături creştine» 1, «Sv[ăn]ta 
darovanie și carte aleasă din toate cărțile, dulce învățătură 
omului», tălmăcire moldovenească 5, Isopii sau Fabulele lui 
Isop?, Minunile Maicei Domnului? şi, în sfirșit, cartea morală, 
foarte răspîndită, care se intitulează Dzop/ra sai Oglinda: 
tălmăcitorul ei e tot dascălul Staico, despre care s'a mai vorbit. Între traducătorii aceștia de cărțulii învățătoare se 
afla și înnalți clerici: astfel o «Albină» sau «Pceală» a fost 
începută de Mitrofan al Hușilor şi apoi al Buzăului, înnainte 
de a fi urmată de dascălul moldovean Atanasie!?, 

Astfel limba romănească, împuternicit, limpezită, mlădiată 

1 Ms. 2452 al Ac. Rom. Traducerea s'a făcut la Rimnic, în episcopie, cu cheltuiala lut Ioan egumenul de Hurez, Cf. Zsf, Hi. roni. în sec. al X PIll-iea, 1, p. 434; Bianu, în Col. Î. Traian, 1882, p. 599 și urm, Ms, acesta poartă însemnarea : «Hunc librum scripsi ego servus domini Alexandrus Preceptor Polonus, anno Domini 1699, mese fe. 21». 
? Bibl. Ac. Rom,, ms, 2319. 
3 Jdid., ms. 2672. 
4 Jbid,, ms. 2649. 

5 Jbid, ms. 1917; Iorga, Două biblioteci de mănăstiri, p. 23, no 2. 
$ Bibl, Ac. Rom, ms, 2517, Cf. Zst. îi£. rom. în sec. al XVHI-iea, |, î. e. 1 Bibl. Ac, Rom., mss, 1429, 1570. 
5 Jbid,, sas. 1436. 

9 dbid,, mas. 2456; Gaster, CArestomatia, 1, p. 350 şi urm, 
19 Gaster, 7. c., PP. 299-300. 
11 V, Iorga, Două Sidlioteci de mănăstiri, pp, 22-3. 
1 Ghenadie al Rimnicului, în 4, Ac. Rom., XII, secţ, lit., p. 139 şi urm. 

    

a 
PE
T 
e
t
c
 
a
z
 

  
   



CCXX VEACUL AL XVII-LEA 

prin lucrul de trei veacuri al scriitorilor ardeleni, moldoveni 

și munteni fără deosebire, puse stăpînire pe Stat și Biserică, 

într'uu timp cînd, din sentimentul de partid, de familie, din 

sentimentul neamului răscolit de nenorociri, izvoriă valul 

puternic, de acum înnainte neîntrerupt, al Cronicii romă- 

neşti, în care trăiește, împreună cu viața străbunilor, — 

sufletul lor. 
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TABLA NUMELOR DIN ISTORIA LITERATURII 
Numerele paginelor s'aii pus, 

A 

Acaftistul Maicet Domnului (tradus 
de Dosoftei), V. Mitropolitul Mol: 
dovei DosofteY, 

Acaflistul (Sfintei Ecaterina ; grec ; 
tipărit în 1710), 212, 

Achirie (protopop al Uniedoarsi). V. 
Uniedoara. 

Adrianopol (Partenie, Mitropoli: de), 
147-8. 

Agapet (Cuvîntările diaconulut), 134, 
1 38. 

Agapia (mănăstire), 101. 
Agiud, 110. 

Aiud (sobor calvin al Rominilor, 
la), 72. 

Albina (sai Peela, culegere de bucăţi 
religioase și morale), 167, 219. 

Alep (tipografia din), 212. 
Alexandria (Marcu de; Părinte al 

Bisericii), 183. 
Alexandria (patriarchie), 120. (pa- 

triarchi: Atanasie), ş6. (Ghera- 
Sim), 214. 

Akxandia (cane populară), 167. 
(tipăritură din 1713), 218. 

Alexandru-cel-Bun (Domn al Mol- 
dovel), 10-3, 15, 17, 198. 

Alexandru (ful lui Mircea, Domn 
„ Puntean), 24, 73, 85 şi urm, 102, 

105, 111. (Doamna lui, Ecaterina), 

  

pentru ușurință, cu arabice, 

  

73; 88, 195. (Sora er, Mărioara), 
105. 

Alexandru Coconul (Domn în amin- 
două ţerile; şi Doamna lui), 118, 

Alexandru Iliaș (Domn în amîndouă 
țerile ; și Doamna lui; şi Iliaş- 
Vodă, tatăl lui), 118. 

Alexandru Dascălul (din Lemberg, 
aşezat la Rimnicul-Vilcei, apoi la 
Braşov ; traducător), 217-8 şi n, 
6. (Psaltirea lui cu tilc), 217. 

Alfabetul latin (înirebuinţarea lut în 
romăneşte), 145. 

Alstedius (scriitor ardelean), 14-5. 
Antologhion (sulegere de Vieţi ale 

Sfinţilor într'ales): (romănesc din 
170:), 217. (grecesc din Snagov), 
212. (rusesc), 209. 

Apafiy (MihaY 1ifi, principe ardelean), 
200-1. 

Apocalips (Tile la), 219, 

Apostol (Faptele Apostolilor, Praxiu ; 
parte din Vechiul 'Testament) : ro- 
mănesc (husit ; din Voroneţ), 24 
şi urm. 74. (tipărit de Cores), 
25:6, 74, 107. (manuscript, din 
1652), 215 n. 2. (tipărit în 1683), 
206, 215. (tipărit în 1704), 2:13. 
(slavon, tipărit în 1546-7), 63. 

Ardeal (episcopi romini din, în ordi- 
nea cronologică): Gheorghe, 72-2.     

   



CCIXIV 

74, 81. Pavel Tordași, 72, 81, 

33, 9o. Eftimie, 45, 83, 85. Cris- 

tofor, 69, 83, 86. Mihai Tordaşi, 

83, 89, 91, 97. Ghenadie ii, 83, 

39, 97. 

Argeş, 51. (mănăstirea), 51, 52 n. 

4, 59. (egumenul Iosaf, Iosif), 53. 

(Vitus, pictor), 52 n. 4. 

Aristotele, 36. 

Aron-Vodă (Domn a! Moldovei), 92, 

96, 200-1. 

Aron-Vodă (mănăstire), 162. 

Asachi. (Gheorghe), 21. 

Baicov (Teodor, ambasador mosco- 

vit în China), 177. 

Balaban (Ghedeon, episcop galiţian), 

138, 182. 

Bălăceanu (familie), 182. 

Băigrad (Alba-lulia), 69, 72, 115 

n. 2, 1445, 211 n. 1. (mănăstirea 

din), 98-9, 172. (Mitropolia din), 

137. 

Balica (Melentie şi Şcheauca), 114. 

Balogh (Grigore Postelnicul), £16 

n. 3. 
Banat, 69. 

Banul (Vasile, Vornical, 157. 

Baranyai (lesuitul), 212. 

Bărcan (Vistierul Int Mihai Viteazul), 

116 n.4. 

Barcsai (Acaţiv, principe ardelean), 

144, 175. 

Barnovschi (Miron, Domn al Mol- 

dovei), 122, 137, 148. (Păharni- 

cul). 116. 

Basarab (familia), 202. 

Base), 145. 

Bathory (Andrei, principe al Ardea- 

lulu!), 106. (Cristofor, principe al 

Ardealului), 88, go. (Gabriel, prin- 

    

TABLA NUMELOR 

Atanasie (dascălul moldovean, tra- 

ducător), 219. 

Atos, 9, 47, 5; 102, 162, 16% 

202, 218. (mănăstiri: Hilandar) 

94. (Ivir), 120. (Vatoped), 120. 

(Xenof), 14. (Xiropotam), 120, 

(Zograf), 14, 138. (Protos sait 

Mare-Starej : Damaschia), 167. 

(Gavriil, autorul Vieţii lui Nifon 

Patriarchul), 46, 31. 

Augsburg (Confesia de la), 65. 

Austria (Casa de), 213. 

cipe al Ardealului), 128, 211 n. 

x. (Sigismund, principe al Ardealu- 

lui), 26, 96, 106. (Ştefan, princi- 

pe al Ardealului), 83, 91, 135. 

Batişte (Nistor). V. Vevelli. 

Belgrad, 96. 

2nkner (Loan iunior, jude braşovean, 

editor de cărţi romănești), 68, 70-3, 

82, 87. 

Berinda (Ștefan şi Pamva, tipograti; 

cel d'intăiă şi scriitor), 138. 

Bethlen (Gabriel, principe al Ardea- 

lului), 142. 

Biblia din 1688 (a lui Şerban-Vodă), 

187, 202-3, 207-8, 210, 215. (din 

Sr.-Petersburg), 187. 

Bighos îwabatos (tipărit în 1709), 

212, 

Bilevici (Gheorghe, uricar), 197 n. 1. 

(Ionașcu, uricar), 197. 

Bisericani (mănăstire), 197. (călugărul 

Misail şi Agostolul twadus de el 

la 1652), 215. 

Bistriţa (din Ardeal), 65, x16, 124. 

Bistriţa (mănăstire în Moldova), 10. 

(Analeledin), 13. 

Bistriţa (mănăstire în Oltenia), 467,  



  

| 

  

TABLA NUMELOR CCXAV 

"49-50, 127, 214. (egumen!, Ana- 
nia), 128. (Efiimie), ran, (Ma- 
carie), 44. (Manuscripte din), 47. 
(pisarul Mardarie), 47, r28. 

Blaj, 66. 
Bogdan-Vodă (Orbul, Domn al Mol: 

doveY), 47. 
Bogdan (boier, soţul Capley, sora 

lui Radu-cel-Mare), 46 n. 2. 
Bogomii!, 19 și urm, (cărţi—ice), qq. 
Bogorodnicinie (rusesc), 209. 
Bolintin (mănăstire), 10. 
Borbanţ (Ianoş Duma din, traducă= 

tor), 212, 
Boul (Toader, boier moldovean), 125. 
Brăila (episcopie : a « Proilavulut> ), 

150, 152, 
Braşov, 70, 81, 85, 89, 156. (Ju- 

dele din 1521), 61, (Scriitorul de 
scrisori romîno-slave), 92, (Tra- 
tatul cu Radu Mihnea), 123. (Ti- 
păriturt neromăneși!), 64 şi urm. 
(Genealogia luY Despot, tipărită 
în), 72, (Şcheir—aluy, suburbia 
romănească), 6ş, 70-,9o. (Preuţii 
din ŞcheY; Constantin), 93. (Do- 
bre), 70, (Iane), g2-4, (Miha), 
70, 92-4, 122. (Neagoslav), 122, 

Cacavela (Ieremia; şi Zi/cu? Litur- 
Efie?), 209. 

Calendare catolice (plănuite pentru 
Romini în veacul al XVI-lea), 108. 

Calvini (lupta ortodoxiet cu ei), 213. 
Cantacuzino (familia), 182, oz. 

(Constantin Stolnicul), 206, 213. 
(Dumitraşcu, Domn al Moldovet), 
180, 196. (Elena, soția lui Cons. 
tantin Postelnicul), 203. (Iordachi, 
fratele lut Constantin Postelnicul), 
179. (Iordachi, fiul 1uY Constantin 

71304, Vol. VII 

  

  
  

(Toma), 70. (Vasile), 93. (Voi. 
cul), 92. (Predicator luteran pen- 
tru Romini), 7, 8o. (dascăir), 218. 

Brâncoveanu (Constantin, Domn mun. 
tean), 211-3. (Fiii lur), 24. (Scrie- 
rite lor), 214-5. 

Bruti (Bartolomei, boier moldovean), 
107. 

Bucium (Vornic muldovean), 110. 
Pucoauna (tipărită în Bălgrad), 211. 
București, 203. (mănăstirea Radu- 

» Vodă), 120. (Şcoala de grecește şi 
slavonește), 202, (Tipografia din), 
201-2, 

Buitut (Gheorghe, traducător), 173 
n. 2, 211 şi n. 1, 

Bulgari (Împărăţia Asanizilor), 8, 
(Şisman, « Craii»), 198, (Pisari— 
în Țara-Romănească), 12, (InAu- 
enţa lor bisericească asupra Țeriţ- 
Romăneşi!), 8, , 

Buzăă (episcopi), 67, 106 n. 2, 
(Efrem, episcop de), 131. (Mitro- 
fan, episcop de). V. Mitrofan. (Şte- 
fan, episcup de), 167. (Lipogra- 
fie), 215-6, 218, 

Buzești (fraţi!) 116-7, 120, 123. 

Postelnicul), 203, (Şerban, Domn 
muntean), 186, 202-3, 206, (Şte. 
fan, Domn muntean), 212. 

Cantemir (Constantin, Domn al Mol- 
dovei), 181, 197, 208, 212-3. (Di. 
mitrie, Domn al Moldove)), 181, 
209.: (Scrierea lut: Divanul), 209. 

Caransebeș, 97, 144, 173 n. 2. 
Cărarta pe scurt (tipăritură arde- 

leană), zor, 
Carida (Gheorghe, al doilea Vistier 

muntean), 169, 

XV 

       



CCXSVI 

Cariofil (loan ; polemica lui Dosof- 

tei de Ierusalim cu dinsul; Mea- 

nualul lui), 213. 

Cartea contra Latinilor și Armenilor, 

219. V. şi Stoica. 

Cărţi populare, 167 şi n. 1. 

Catargiu (familia), 182. (Banul loan), 

118. 

Catechisme : 

1. Catolice: al lui Canisius, 173 

n. 2, 2i1. Din Pressburg, 173 n. 

2. Romănesc, din Cluj, 211. Romă- 

nesc, din Simbăta-Mare, 210. 

2. Luteran : din Sibiiii (1544), 64 şi 

urm., 70, 82. ” 

3. Calvineşti: din Bălgrad (1640), 

145, 153, 173. Din Bălgrad (1648), 

144-5. Scutul (1656); 173 Și no- 

tele. 

Catolici! (lupta ortodoxiei cu e), 213. 

Cazaci, 114, 146, 163.. 

Cazanii (a lut Calist, patriarchul de 

Constantinopol), 75, 91, 140, 154: 

(romăneşti, manuscripte), 219. (cea 

mai veche), 26. (a lui Coresi: 12), 

74 şi urm., 154. (a lui Coresi : 

a Il&), 99-1, 105. 154. (arde- 

leană, din 1640-1), 143, 154 (de 

la Govora), 142,153-5, 172, 185. (a 

Mitropolitului Varlaam), 154, 158- 

60, 185. 

Ceaslov: 

1. Slavon (tipărit în 1703), 216. 

„ Greco-arab (tipărit în 1702), 212. 

„ Romănesc (manuscripte), 216 n. 

7. (tipărit în 1685), 210; (tipărit 

la Sibiiit), 210. 

Cergar (Ursu, preot, ruda Mitropo- 

litului Varlaam al Moldovej), 145. 

Cernavoda, 122.. 

W
N
 

Cernoievici (dinastie muntenegreană), 

48. (Gheorghe), 49, nota 1, 

Cetatea Albă, 14. 

Cetăţuia (mănăstire), 200, 210. (Li- 

  

  

“ABLA NUMELOR 

pografia), 213. (Tipărituri greceşti), 

200. 

Cetinie, 48, 50. 

Chalke (mănăstire), 162. 

Cheia Înfelesuliă, 201-2. 

Chiajna (Doamna, soţia lui Mircea. 

Ciobanul), 63, 72. 

Chiev, 162. (Braţca), 134, 139, 148. 

(Pecersca), 134, 1 36, 138, 146, 

198, 209. (Sf. Sofia, catedrala din), 

135. (Şcoala și tipografia), 147, 

154. (Tipărituri), 160, 167. (4r- 

tologhiul din), 156. (Săpători pen-. 

tru ilustraţit), 156, 159. (lerarchi : 

Isaia), 134. (lov Boreţchi), 134-5. 

V. şi Ţamblac (Grigorie), Moi ilă 

(Petru). (Rectorul şi predicatoiu!), 

150 n. 3. 

China, 174, 176 şi urm. 

Chios, 68, 212. 

Chiviacodromion, 210-1, 218. 

Chodkiewicz (Hatman polon), 134. 

Ciceii (castel), 69- 

Cigala (Matei, autorul unei Nîw 

sbvor:e), 198. . 

Cîmpulung. (moldovenesc), 1 16, 

Cîmpulung (muntean), 139. (Tipo- 

grafia), 155-6. (Meichisedek, egu- 

men de), 155:6, 167. (Învăţături 

de; tipăritură), 217. 

Ciogole (Pătrașcu), 137. 

Ciolanul (mănăstire), 106. 

Ciolpan (Drăgan), 45 n. 3 

Cipru, 119. (Popa Adam din, în suita 

luf Petru- Vodă Şchiopul), 103 n.2. 

Cluj (sinod proiectat pentru Româînii 

trecuţi la calvinism), 72. 

Cofeşti (sat în Ț. Putna), 146. 

Comnenul (loan, Împărat), 169. 

Comnenul (loan; autorul Proschine- 

tariului Muntelui 4105), 214. 

Constantin-cel-Mare (Împărat : ver- 

„surf latine pentru Jauda iul), 199. 

- (Viaţa lui slavonă), 53.  



  

TABLA NUMELOR 

Constantin-Vodă Basarab (Domn 
muntean), 175. 

Constantinopol, 14, 82, 163, 169, 
198. (Mănăstirea Pantocrator), 13, 
(Patriarchia de), roş, 134. (Pa tri- 
archY: Antonie), 199. (Atanasie 
Patelarie), 162, (Nifon), 46-7, şi, 
103. (Paisie), 162. (Partenie cel 
vechii), 150-1. (Gramata ui, tipă- 
rită la laşi), 151, 1509-60. (Parte. 
nie al II-lea), 152. (Teofan), 137. 
(Teolept), 51. (capuchehaiele), 149, 
174. (lenachi, architect armean 
din), 147. 

Copişti: călugărul Prohor, 102, 
Coresi (diaconul, tipograf), 24, 49, 

64 n. 1, 68 şi urm., 86, 115. 
(Licenicit lul), 86. (Alpi —), 67. 
(Şerban, fiul diaconulut; și el 
tipograf), 68, 9ş. (Ortografia ti- 
păriturilor — ene), 109, 

Corvin (tipografia, lui Matiaş), 47-8. 
Costin (Miron), 157, 190, 196, 199, 

206. (ca pvet), 185-6, 

Dabija (Eustratie-Vodă, Domn al 
Moldovei), 145, 179. 

Damaschin (loan ; Expunerea credin- 
[i ortodoxe), 214. 

Daniil (dascăl grec din veacul al 
XVIl-lea), 205, 

«Dascălt de copii» (din mănăstiri şi 
Sate), 12, 146. 

Data rusească (pentru începutul anu- 
lu), 1şq. 

Davideni, 45 n. 3. 
Dealu (mănăstire), 49, 52 n. 4, 119, 

123, 155, 166. (Egumenul Ioan de 
Gomioniţa), 166-7. (Egumenul Da. 
niil Arapul), 155.( Tipografia), 156. 

Decian (mănăstirea sărbească), 9, 14 

i 

  

  

CCĂAVII 

Costin (Nicolae), 181, 196, 199, 
Cotmeana (mănăstire), 10. 
Cotnari, 179. , 
Cotroceni (mănăstire), 202, 
Cozia (mănăstire), ro, (egumenul 

Anania), 216, (călugărul Marda- 
rie, scriitor), 149 n. 3. (călugărul 
Ştefan, traducător), 213. (Logo- 
fătul Gavriil, diac), 123, 

Cozma (traducător muntean din vea- 
cul al XVII-lea), 218 n. 4 

Cozmin, 1. 

Craioveşștt (familie), so-i. | 
Cretanul (Gherasim, dascăl), 205. 
Crezul, 26, 66, 74, 94. 
Cronică polonă, 198. 

Cronografe, 128-9. 

Cronologie, 104, 

Csâky (Ştefan, episcop ardelean ), 
21i n... 

Csanâd (Ținut), 17, 
Csulay (Gheorghe, predicator al 

CurţiI ardelene), 145, 173. 
Cuvînt pentru curăfie, v 57. 

Despot-Vodă (Domn al Moldove”), 
72-3, S2, 1oo-1. (Școala şi epis- 
copul Iul), 82. 

Deva, 96. 

Diaci (din veacul al XV-lea), zş, 
(Bunea), 68, 

Diaconariă  (tipăritură ardeleană), 
201, 217. 

Dicţionare romino-latine, 145. 
Dima (Hatmanul), 116. 
Dioptra (traducere), 219. 
Dolheşti, 44 n. 3, 
Domneșit (Ţ. Putna), 181, 
Dosoftei (Sf. ; scrieri), 138. 
Dosoftei (Mitropolitul Moldovet). V. 
Mitropoliţii Moldovei,   

i 

   



CCXXVIII 

Drâgfiy (Bartolomei, Voevod al Ar- 

dealului), 39. 

Dragomir (Vornic muntean), 137. 

" Dragomirna (mănăstire), 125. 

Dragoş (ctitorul mănăstirii mara- 

mureşene din Peri), 199. 

Efrem Sirul (Viața lui), 56. 

Egipt, 63. 

Eustratie Logofătul (moldovean), 157 

şi urm., 162-3, 168. (Traducerile 

lui), 160. («Pravila aleasă>), 157- 

8. («Carte romănească de învăţă- 

tură»), 159, 170. («Şiapte taine»), 

158-9, 168, 185, 218. 

Evanghelie : 

1, Slavonă. Manuscripte: Humor, 

1r. Munchen, 10-2. Neamţ, II. 

Supt Neagoe-Vodă, 102, Tipărite : 

1512 (a lui Neagoe-Vodă), 5o-i, 

64 n. 1, 71, 73, 186. Din Bel- 

grad, 50-1, 73. Presupusă din Bra- 

şov, secolul al XVI-lea, 95 n. 2. 

Făgăraş, 116 n. 4. 

Fiereşti, 156. . 

Filipescu (Constantin Căpitanul, cro- 

nicar), 202. 

Filofiet (traducător muntean), 218. 

Floarea darurilor, 167, 218. 

Floci (oraş), 122. 

Focșani (dascăli de copii din), 146. 

Galata (mănăstire), 45, III, II9n. 

5, 120, 126, 127 n, 2, 162, (Egu- 

menul Anastasie), 126. 

Galetovschi (Loanichie, scriitor rus), 

201. 

  

TABLA NUMELOR 

Drăguşant, 119. 

Duca-Voâă (Domn al aminduror ţe- 

- zilor), 168 n. 1, 180, 195-7, 202, 

216. 

Duminecil (Povestea), 10, 26-17. 

Dzierzek (nobil polon), 112. 

Presupusă din 1546-7, 63. A duf 

Coresi, 68, 72-3. A doua a lug 

Coresi, 73, 88. A lui Petru Cercel, 

94-5. 

2. Grecească, manuscriptă, 105. 

3. Romănească. Husită, 23 şi urm.; 

71. A lut Coresi (1561), 23 ŞI 

urm., 68. Slavo-romină, a diacului 

Lorinţ (1579), 88-9. A Mitropo- 

litului moldovean Varlaam, ms-, 

183 n. 2. Din 1682 (munteană), 

203, 206, 215. În Biblia din 1688, 

215. Greco-romănească din 1693, 

215, Din 1697, 215. — V. şi Wou/ 

Testament, 

Evhologhiu (tipărit), 217. 

Fogarași (Ştefan, predicator şi scri- 

itor), 144-5. 

Forr6 (familie ardeleană ; și Nicolae, 

patron de tipărire a cărţilor ro. 

mănești), 74-53. 

Furtună (Miha, Comis moldovean), 

148. 

Galiţia, 68, 107. 

Geley (superintendent calvin în Ar- 

deal), 143-5, 154. 

Georgia, 217. 

Germani, 165.  



  

TABLA NUMELOR CCXXIX 

Geszty (Francisc, nobil ardelean), 96, 
Ghenghea (Spătar moldovean), 125, 
Gheorghe Ştefan (Domn al Mol- 

dovei), 145, 164-6, 173 şi urm. 
Ghica (Gheorghe, Domn al Mol- 

dove!), 174-5, 183. 
Ghimpeni, rog. 
Gioagiul-de-sus, 69, 144. 
Giolici (Poiana-lut), 119. 
Giulești, 119. 

Hăbăşescul (Lupu şi Ioan, boieri mol- 
doveni), 157. 

Haga (Cornelis, ambasador olandes 
la Poartă), 136-7. 

Haliciă (Mihaly, scriitor), 145. 
Harmenopulo (scriitor de drept), 161. 
Heraclea (Mitropolitul Ioanichie de), 

147. (loan de, corector la tipo- 
grafia din Cetăţuia), zoo. 

Herce (Ştefan, scriitor), 97. 
Hirschel (Luca, jude braşovean, editor 

de cărţi romăneșt), gr. 
Hmilniţchi (Timuș), 163. 
Honterus (şi tipografia sa), 65, 
Horea (Nicolae), 28, 
Hotin, 180, 196. (pircălabul Cindea 

Iancu-Voaă (Domn al Moldovet), 
100, 113. 

Ianovici (Toader, boier moldovean), 
147, 162, 

lași, 14, 137, 162, 171, 175, 179, 
181. (Uliţa Ciubotărească, heleş- 
teul Bahluiului, Feredeul domnesc), 
148. (sinodul de supt Vasile Lupu), 
149 și urm. (moaştele Sf. Paras. 
Chiva), 214. (Sf. Sava), 119-20, 

| 
| 

  

Giurgești, 119. 

Glasuri (şcoală de, la mănăstiri), 12. 
Gole (familie), 120 
Golea (mănăstire în Iași), 120. 
Govora (mănăstire), 141, 1 53-4. (E- 

gumenul Ştefan de Ohrida), 141. 
(Tipografie), 156. 

Greci (şi limba lor), 112, 115, 117, 
120, 

Grecen! (fraţii, scriitori), 203-4, 217. 

Laţeo), 1. (Pacea turco-polonă), 
133. 

Hrizea (boier muntean), 137. 
Humor (mănăstire), 11. 
Huniedoara (protopopie), 97. 
Hurez (loan, egumen de), 218 n.6. 
Huși (episcapie), 126 n. 7. Episcopi: 

Efrem, 126. Ghedeon, 164. Gheor- 
ghe, 148. loan, 180 n. 2, Iosif, 
126. Mitrofan, 127. V, şi Mitrofan 
al Ilea (episcop de Huşt). 

Husiţi, 15 și urm. (în Moldova), 17, 
(cărţi polone şi cehe), 18. (tra- 
ducători unguri -de cărți sfinte), 
18. (limba în textele romăneștY 
vechi), 27 și urm, 

180. (Tipografia din), 213. (Tret. 
Terarcht), 147 și urm.; 159 şi urm,, 
162. (Şcoala din), 163, 165, 174, 
202. (Tipografia din), 209, 213, 
217. 

Ierusalim (Patriarchie), 120, (Patri- 
arch: Dosofte!), 177, 179, 181- 
200-1, 205n. 1, 212-3, (Operele 
sale: cei trei Tâuo: contra Lati- 
nilor), 213-4. Nectarie, 179. 

| 
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CCXXĂ 

Iesuiţi, 107, 135, 211. 

Iliaş Alexandru (Domn al Moldovet), 

176. 

Imitaţia luă Fristos, 166. 

Învăţături creștinesti, 217-9- 

Învăţătură de cele șapte Zaine, 218. 

Învățături preste toate zilele, 1556. 

V. şi Cîmpulung (muntean). 

Învățăturile (Mitropolitului Antim), 

218. 

Toan-Sigismund (rege al Ungari=t), 

68 şi urm., 72, 81, 83- 

[oan-Vodă cel Cumplit (Domn al 

Jansenişti, 175. 

Jigoreni, 174. 

Kassandria (episcop de), 162. 

Koma Bovhedovsa (de Milescu şi 

Hrisant Notara), 177. 

Kochanowski (poet polon), 184. 

Korydalleus (Teofil, învăţat grec); 

148 n. 3. 

Lancrăm (sat în Ardeal), 90. 

IXpuşneanu (Alexandru, Domn al 

Moldovei), 45, 100, 103 (şi fil 

lui), 114. (Bogdan, Domn al Mol- 

dovei), 100, 114. (Îliaş, preten: 

dent), 103. 

Leastviză (sati Pateric), 217, 219. 

Legătură de manuscripte, 12. 

Lemberg (Greci din), 179. 

Lemberg (şcoli din), 113. (școlari 

romiîni), 133-4. 

Lemberg (Stavropighia), 145, 195; 

TABLA NUMELOR x 

Moldovei), 45, 85, 100, 102 n. 

6, 514. (Doamna lul d'intăiii şi fiul 

ei), 101. 

Ipek (şcoala din), 70, 33. 

Isabela (regină a Ungariei), 69. 

Zsopfi (fabulele lui Esop), 219. 

Iştvanovict (Mihaj, tipograf şi co- 

rector), 211, 217. 

Istria (Rominit din), 28. 

Ivireanul (Antim), 213, 217: vV. şi 

Mitropoliţit munteni : Antim. 

Izvoranu (mănăstire), 128. 

Jugani, 148. 

Kutein (tipografia din), 139. 

Kymenites (Sevastos, dascăl grec): 

(Cărţile lui. Aoy pari] îtâaoyr 

No), 213. (Eonologiul), 214. 

197. (Tipografia et), 13940, 150, 

156, 201. (Tipăriturt), 160, 167. 

(Săpături în lemn), 159. (Şcoala 

Stavropighie?), 133. (Colegiul iesuit 

din), 108. (Tipografia Mitropoliei 

Sf. Gheorghe), 152, (diaci veniţi 

în Moldova din), 133. 

Leon-Vodă (Domn muntean), 128. 

Lexicoane slavo-romine, 149 1. 3. 

Ligaridis (Pantelimon, cărturar grec), 

169. 

Livonia, 155.  



  

TABLA NUMELOR 

Liturghie : 

1. Georgiană (1710), 212, 
2. Greco-arabă (1701), 212. 
3. Slavonă (ms. din veaculal XVIIlea), 

147. (tipărită în Tîrgovişte, 1508) 
49. (tipărită în Dea!), 166. 

4. Romănească, tipărită, (din Iaşi, 
1679), 204, 206, 216, (din Bucu. 
reşti, 1680), 204, 206, 216. (din 
1701), 216. (din 1713), 217, (din 
1715), 217. 

Liubavict (Dimitrie, tipograf), 62 şi 
urm., 66. 

Ludescu (Stoica, cronicar), 202, 204. 
Ludovic al XIVlea (regele Franciei), 

176. 

Măhacii (popa Grigore “din, copist), 
26, 44, 64 n. 2, 67, 107. 

Maiota (Gheorghe, învăţător al fiilor 
luY Constantin-Vodă Brîncoveanu), 
215. 

Maler (Filip, tipăritor sibiian), 63, 67. 
Malta, 163, 
Manase (cronicar bizantin), 45. 
Mănăstiri închinate, 119 și urm. 
Măniceşti (Radu Logofătul din, co. 

pisi), 24, 43. 

Maramureş, 28. (legături vechi cu 
Moldova), 39. (Sîrghie, episcop 
de), 99, 142. (Spiidon, episcop 
de), 98, 142 și n. 1, (familia 
Pogan, di::), 28, 16, 

Marchia (iacob de, predicator îm- 
potriva Husiţiior), 17. 

Mărgărit (slavon, din veacul al 
XVlea), 11, (tipărit în 1691), 206 
n. 2, 210, 217, 

Matel-Vodă Basarab (Domn mun- 
tean), 62, 122, 130-1, 137 şi urm., 
143, 15I-2, 154-6, 166, 171, 206. 

    

| 

  

CCXĂXI 

Lugoș, Sr, 97, 144, (predicator cal- 
vin în), 76, 

Lukaris (Chiril, patriarch de Ale- 
xandria şi Constantinopol), 118, 
120, 136, 151-2. (Catechismul 
săi), 136-7. | 

Lupu (Maria, fata lut Vasile), 162-3. 
(Ruxanda, fata lui Vasile), 163. 
(Ştefan, Domn a] Moldovei), 164, 
175. (Vasile, Domn al Moldovei), 
120, 122, 127, 140, 147, 149, 
150-2, 157, 159, 162, 164, 163 
n. 7, 166, 1609-70, 196. 

Luther (Catechismul luy), 26. V, şi 
Catechismul, 

(Doamna Elena, a lut), 140, 166-7. 
(sora ei), 167 n. 2, 

Matveev (Artimon, boier moscovit), 
176, 178. 

Mavrocordat (Alexandru, zis Exapo- 
ritul ; cartea lu: 'Invântua), 215, 

Mavrocordat (Nicolae, Domn în amin. 
două ţerile), 209-10, 215. 

Maximele filosofilor, 2X8, 
Maximilian (archidncele, featele Îm- 

păratului Rudolf), 107. 
Meletie (Macedoneanul, tipograf mun- 

tean), 137, 140-1, 154-6. 
Metafrastul (Simion), 198. 
Mihat Viteazul (Domn muntean), 26, 

93, 98, 105 şi n.6, 106, 1157, 
121, 123, (duhovnicul lut, Tie 
moftei), 122. : 

Mihnea-cel-Răi (Domn muntean), 
47, 49-50, 

Mihnea Turcitul (Domn muntean), 
86.8, 91, 95, roza. 6, 104:5 n.ş. 

Mibnea al [lea (Domn muntean), 
TI8. 
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CCANĂII 

Milescu (Nicolae Spătarul, scriitor), 

149, 174 şi urm., 197, 203 n. 4- 

(Postolachi şi Ştefan), 174. 

Mineie : ' 

1. Slavone (din veacul al XV-lea), 11. 

2. Catolice (proiectate), 108. 

3. Romăneşti (din Buzăii), 210, 26: 

Minetti (Bartolomei, boier), 118. 

Miniaturi (din veacul al XV-lea), sI. 

Mintuirea păcătoşilor, 219. 

Minunile Maicii Domnului, 219. 

Mircea-cel-Mare (Domn muntean), 10. 

Mircea (fiul lui Mihnea-cel-Răii), 

ş2n. 1. 

Mircea Ciobanul (Domn muntean), 

24, 63, 67 şi urm. (Glose margi: 

nale pe un document din vremea 

lut), 109. 

Mirelor (Matei Mitropolitul, scriitor)- 

62 n. 1, 118, 128. 

Misteirio saă Sucranitul, 168. 

Mitrofan (episcop de Fluși, apoi de 

Buzăă ; tipograf), 197, 200, 215-7; 

219. 

Miwopoliţi (ai Ardealului :). Atana- 

sie), 205 n. 1, 210. Dami), 169, 

173, 150. Dosofiel, 142. Ghena- 

die, 141, 143, 145. Ilie lorest, 

155. loan, 98, 142. Simion Şte- 

fan, 155, 171 Şi urm. Teoctist, 

142, Varlaam, 200. 

Mitropoliţi (at Moldovei :)  Anasta- 

sie Iiă, 45, Loo-i şi I00n.5, 

108, 113 n. 4. Anastasie al Ilea 

Crimea, 323 n. 1, 125-7; 146. 

(părinţii lui), 125. (Antonie), 218. 

(Atanasie), 127. (Calistrat), 44, 

(David), 44. (Dosoftei), 165, 178, 

183, 209, 215. (părinţii lut), 178. 

(Traducerile lui : Acaftistul Maicei 

Damnulil), 195. (Cazania), 195:6. 

(Liturghia), 195; 197. (ATolitveni- 

cul), 195. (Parimiile), 207. (Psal- 

firea slavo-romînă), 154, 197, 207: 
  

| 

TABLA NUMELOR 

(Psaltirea în versuri), 196. (Vie 

pile Sfinților), 182-3, 197, 199-200, 

216. (Ghedeon Lia), 164. (Ghe- 

deon: al [1lea), 208. (Gheorghe Li), 

15. (Gheorghe al Ilea, Movilt), 

100-1, 104, 108, 124 şi n. 3, 6; 

125. (Grigore Lii), 13-4. (Grigore 

ai bien), 44-5, 100. (Iosif şi ri- 

valul săi), 13-4- (Mardarie), 123, 

n. 3. (Misail), 208. (Mitrofan), 

124 şi n. 3. (Nicanor), 124 n. 3. 

(Sava Ti), 164-5. (Sava al Ilea), 

181, 208. (Teoctist Lit), 14-5 (Teoc- 

uist al Illeâ), 15 e. 2. (Teoctist 

al Iillea), 15, 44 şin. 3. (Teo- 

dosie, Barbovschi), 104 (Şi fami- 

lia lui), 124 și n. 5 6; 1256. 

(Teodosie al III), 130. V. şi Ro- 

man (episcopul Teodosie). (Teofan 

Li), 44. (Teofan al Ilea), 45, 55 

n. 5, 99 şi urm.(Teofan al les), 

127. (Varlaam), 127-8, 145 şi 

urm., 158, 162-6, 171, 173» 179: 

132, 185, 197, 208. (Evanghelia 

wadusă poate de el şi Cazania), 

V. Cazania, Evanghelia. 

Mitropoliţi (af erit-Romănest) (Ana- 

pia), 62-3, 67, 73, 105: (Antim), 

217-8. (Daniil Li), 73. (Dionisie), 

131. (Efrem),. 73. (Eftimie i), 

73, 86 şi p. 4. (Eftimie a) Ilea), 

I05 n. 5, 106, 117:8 (Ignatie), 

131. (Luca), 106, 118-9, 128. 

(Macarie), 4%, 51, 59, 71. (Maxim), 

47, 52. (Mihai 1id), 105 n. 5: 

(Mihai al mea), 105 n. 5. (Mi- 

trofan Iii), 51, 73. (Nichifor li), 

105 n. 5. (Serafim). 86, 89, 9i, 

1o5 şi n. 5. (Simion), 73. (Şte- 

fan iii), 131, 167:8 şi n. 1. (Slu- 

jebnicul lul), 218 n. 3. (Teodosie), 

168 n. 1, 201, 203, 217. (Teofil), 

128-0, 131.141, 143, 166-7. (Var- 

laam), 53, 62-3, 201-2-   

îi 

 



  

TABLA NUMELOR CCXXXIII 

  

Mogildea (locas, boier), 119. 126, 132, (Elisabeta, Doamna lui Mogilew (tipografia din), 139-40. leremia), 127 (şi fi ei), 12. Moimăscul (Ștefan, boier), 157. (Gavril- Voda), 120, 132-3, 137. « Moise» («cărţile lui»), 215, (leremia- Voda), 102, 112-3, 11ş, Moldaviţa (mănăstire), ro, 124, 126 II9 şin. 5, 124 n. 6, 132-3, n. &, 147. (Antonie din, traducă- (loan-Vodă), 133. (Marghita, Doar. tor), 65. (Mitrofan, egumen de), na lui Simion), 132-5 (şi file), 126. 
(Maria Firley, fiica lui leremia. Moldova (întemeiarea ei), 198. Vodă), 163 n. I. (Mihăilaş-Vodă), Molitoele Pecerniei, 216, 132. (Moise-Vodă), 133-4, 136. Molitvenicul : 
(Simion-Voadă), 112-3, 121, 132, 1. Slavon (din 1535), 62. Movilă (Petru, Mitropolit de Chiev. 2. Romănești (msse,), 216 n. 7. (din scriitor), 10, 131 şi urm, 143, Întăia jumătate a veacului al XVII. 146, 162 (şi fraţii lu), 164, 197, lea), 157. (al lut Coresi), 26, 74 209. (Operelelui), 1 38-9, (Cazania şi urm., 34, (din 1689), 201. (din lu), 154. (Cuvînt pentru căsătoria 1699), 216. (din 1701), 216. (din MarieY Lupu), 162, (Afărturisirea 1706), 217. 

-  Bravoslavnică), 136, 149 şi urm., Moscova, 177, (tipografia din), 1ş2. 153. (în Breceşte), 213. (în ro- ! 
Moscovia, 209 n. 10. (Țarul Alexe), măneşie), 152, 206 n. 2, 217. 162, 174, 176 şi urm. (Ţarul (prescurtată, în rusește), 152-4, 

! 
Mihail), 148. (Patriarchul Ioachim), (tipăriturile lu), 140. 

“ 
197. 

Moxalie (Mihai, traducător), 128-30, | 
Moţi, 28. 

14. Movilă (familia), 100, I17, ti9 n. Mrişescul (diacul Teodor, copist), 12, 4, 182, (Alexandru-Voaă), 127. Muntenegru, 48-9. (Constantin- Voda), 115, 117, 124, Murano, 105. 

N 

Năsturel (Udrişte, traducător), 131, V. Ardeal (Eftimie, episcop de). 141, 153-4, 156, 166, 185, 217, (Biblioteca), 14. (Octoichul din), Neagoe-Vodx (Domn muntean: Ba- 137. (Şcoala de la), 12. (Copişti : sarab al III-lea), șo şi urm., 63, Atanasie), 11. (Gavril fiul luY Urie), 70, 107, 109, 130, 187. (Doamna 11, 45. (Ilarion), 15. (Visarion), 14. lu), 47, 51-a, (Mama lui), şa, 59. (Legători : Silvan), 12, (Cetatea şi (Fiiă şi fetele), 6o-1. (Operele Iul), mănăstirea din Cetate), 208.9. 51 şi urm. (/nsvăzăturile lu), 131. Neculce (Ioan, cronicar), 174, 176, (traducerea lor în romănește), 153, 178-9, 181-2, 196, (O scrisoare de pe vremea luy), Negrilești (sat), 119. 36,.66. 
Nicea (Porfirie, Mitropolit de), 150. Neamţ (mănăstire), 10-17, 13-14, 44, Nicodim (popa, întemeietorul vieţii 164, 179, 182, 208-10. (egoment). călugărești a Romînilor), 9.  



CCAXIIV 

Nicopol, 13I şi n. 4. 

Wifon (Piața Sfintului), 131. V. 

Constantinopol (Nifon, patriarch 

de). 

Nikussios(Panaioti, Mare-Dragoman), 

1Şt. 

Nisa (Gherman de), 203. (Mitrofan 

de), 203 n. 4. 

Oarţi (Petrea, răzăş), 15. 

Ocnele-Mari, 155. 

Octoich : 

1. Slavone (1510), 50. (pretins, din 

1535), 62 n. 1. (din 1574), 8. 

" (mic, din 1577-8), 88. (din Chiev), 

146. 

2. Romăneştt (1700), 216. (1706), 

217. (1712), 217. 

Ohrida (episcopul Meletie de), 163. 

Padova, 505. 

Palia (pe romăneşte, tipărită în 1582), 

23, 76, 95 şi urm, 144 n.![, 

161, 172, 183. 

Panegiricul (Sf. Constantin, greco- 

romîn), 214. (a/ Sf. Joan cel Noii), 

14 

Panonianul (Daniil Andreian). V. 

Mitropolitul Ardealului Daniil. 

Panoplia dogmatică, 214. 

Paraclisul Maicet Domnului, 215. 

Pascalii, 215. 

Patras (Ştefan, archiepiscop de Ve- 

chiul-), 148. 

Pătraşcu-cel-Bun (Domn muntean), 

24, 67. 

Pătraşcu (fiul lui Mihai Viteazul), 

123-2 şi n, 2. 
  

TABLA NUMELOR 

Nomocanoane, 105, 161. 

Notara (Hrisant, patriarch de lerusa- 

lim), 177, 254 (Opere tipărite 

în ţeriie noastre: Despre preoție 

și Îndemnuri creștino-politice), 254. 

Noul Testament (din Bălgrad, 1648) 

17£, 203, 206-7. (din 1703, mun- 

tean), 215. V. şi Evanghelia, 

Olahus (Nicolaus, scriitor), 96. 

Olanda,. 152. (ambasadorul ei la 

Constantinopol). V. Haga. 

Oradea (inut), 17. 

Orăş (Vornic moldovean), 116. 

Orăştie (tipărituri romăneşti din), 95 

şi urm. 

Ortografia (textelor cirilice), 38-9. 

Orţăşul (sat), 15. 

Oşihlibi (sat), 137. 

Pecs (Wolfgang de; trimes în Mol- 

dova), 82. 

Pelagonia. (Nectarie de), 139. 

Pelopones (Maxim de: Despre schisma 

papistașilor sati Carte sai lumină), 

213, 217. 

Penticostariii CÂPăriL ÎN 1701), 216. 

Peri (mănăstire în Maramureş), 199. 

Peştişel (Moise, traducător), 97. 

Petricani (sat), 119 şi n. 5. 

Petriceicu (Ştefan-Vodă), 180, 196. 

Petriuzi (Ignatie, cărturar grec), 169. 

Petru-cel-Mare (Țar), 178. 

Petru Cercel (Domn muntean), 24, 

43, 92, 95, 1045. 

Petru Şchiopul (Damn în amîndouă 

ţerile), 45 n. 3, 73+ 85, 100, 105-4, 

107, 111-2, 114-5, LI7, 119, 126,  



    

TABLA NUMELOR 

(Doamna lui, Irina), 12, 126. 
(Fiul lui, Ştefan), 104, 12, 124, 

Pigas (Meletie), 105, 118. 
Pildele flosofeşrr (Lipărite în 1713), 

218. 
Pinea Pruncilor, 211.2, 
Picvuleşti (familie de boieri), 46-7. 
Plosca (mănăstire ardeleană), 216 

n. 7. 

Plutare (Viepele Paralele, traduse în 
romăneşte), 215, 

Pobrata (mănăstire), 10, 45, 178-9, 
182. (Analele din), 44. 

Poctaţchi (Sofronie, egumen la Trei- 
Ierarchi şi capul şcolit din această 
mănăstire), 148 şi n. 3, 163. 

Pocrov (schi), 209, 218 n. ş, 
Pogribania Preoților(upărită în16 50), 

168. 
Polo (Marco, călător venețian), 177. 
Polonia şi Poloni, 104, 133, 175, 

179-82, 187, 196-7, 208, 215. 
(regele Sigismund al Ilea), 116. 

Polunoștinţă (din 1695), 216 n. 7, 
Popovict (7 oader, diac moldovean), 

x2, 

Potcoavă (loan-Vodă, Domn al Mol- 
dovei), 100, 

Povestea celor go de mucenici, 201, 
Pravila cea mare rusească, 209. 
Pravila din Govora, 141-2, 161, 185. 

R (vechea formă a litereț în ma- 
nuscriptele romănești), 25. 

Raab, 211 n. 1, 
Răchiteni (sat), 148. 
Racoviţă (Mihay, Domn în amîndouă 

ţerile), 178, 209. 
Rădăuţi (episcopi): (Anastase), 147-8. 

(Dimitrie), 85 n. 6, I0r. (Efrem), 

  
  

| 

| 
| 

CCXXAV 

Pravila munteană din 16Ş2, 168. 
Predicatori străini, 14. 
Pretendenţi- domneşti, 10$. 
Prisac (sat în Ardeal), 145. 
Prislop (mănăstire „ardeleană), 69, 

go. 
Proilav (episcopie), V. Brăila. 
Psaltire : 

1. Slavonă (din Bisuriţa, 1346), 46-7. 
(Tipărită în 1577), 86. (Tipărită 
în  Cîmpulungul muntean), 140, 
167. (Tipărită în Govora), 133. 
(Lipărită în Tîrgovişte), 140. 

2. Rusească, 209. 
3. Arabă (tipărită în 1706), 212. 
4.  Romănească. (Husiu), ar şi 

urm., 82. (Şcheiană), 2-2, 24-5, 
42. (Voroneţiană), 22, 42. “(Uipă- 
rită de Coresi), 22, 8a, 107 şi 
n. 1. (slavo-romînă, tipăntă de 
același), 87, 95-6, 107 şi n. 1, 
(ardeleană, din 1651), 172, 207. 
(din București, 1694), 2:35. (din 
1701 şi 1703), 215, V. şi Miuro. 
politul Moldovei Dosoftei, (cu tilc, 
de Alexandru Dascălul), 217, 

5. Grecească (tipărită în 1700, la 
Snagov), 212. 

Putna (mănăstire), v1, 102, (egume- 
nul Acachie), 44, (Copistul Pala- 
die), 11-2. (analele din), 13, 44. 

126. (an Efrem), 126 n. 8. (Bf. 
timie), 85 n. 6, sor. (Isaia), 45, 
85 n. ş, nor, (Sava), 164. (Se- 
rafim), 180 n. 2, (Teofan Ii), qq. 
(Ivanco, pisar din), 147. 

Radu (Domni munteni) ; 
Radu-cel-Mare, 46 şi urm. Radu de 

la Afumați, 52 n. 4, 69. Radu 
   



CCXXĂYVI 

Paisie, 62 şi n. 1, 63, 66. Radu 

Şerban, 93, 98, 106, 115, 117 

122-3, Radu Mihnea, 115, 17, 

119-20, 122-3, 127, 161. (Doamna 

lui, Arghira), 118. (fiul lui, Nico- 

lachi), 118. Radu Leon, 165 0.1. 

Radziwill (Ianus), 162. 

Rafail (călugărul, traducător), 195. 

Ragusa, 112. 

Râkâczy ii (principe ardelean), 

142-3, 17X-2. 

Râk6czy al Lilea (principe ardelean), 

173, 175 

Rareş (Ilie, Domn al Moldovei), 63, 

70, (Petru, Domn al Moldovet), 

25, 442, 102:3 (scrisorile lui), 

109. (soţia lui, Elena), 47. (fata 

lui, Ruxanda), 103. (Ştefan, Domn 

al Moldovei), 102. 

Reforma, 69 şi urm. 

Reichersdorfier (Trimes ardelean), 20. 

Rîmnic, 218 şi n. 6. (episcopi de), 

67, 106 n. 2. (Antim), 217. (E- 

trem), 106 n. 2. (Ilarion), 217. 

(Tipografia din), 217. 

Rîmnicul-Sărat, 47. 

Rîncăciov (mănăstire), 70. 

Rinduiala sfințirii apeă, 217. 

Sas-Sebeș (tipărituri romăneşti din), 

89-90. 

Saşi, 18, $2, 64 şi urm, 67, 116. 

Sdornice slavone (din veacul al 

XVlea), 11. (tipărit în 1568-9), 

73, 81, 86. (tipărit în 1580), go, 

Scărariii slavon (din veacul al XV-lea), 

LI. 

Scarlati (nepotul Postelnicului), 119. 

Scociuhani (sat), 119. 

Seachil (Cămăraş moldovean), 123. 

Secui (husiţi), 17. 

    

TABLA NUMELOR 

Rişca (mănăstire), 45. 

Riîşnov, 92. 

Rodinul (Alexie, scriitor bizantin), 

169. 

Rohatyn, 102. 

Rojdanicul, 167. 

Roma, 108. (colegiul germanico-un- 

garic), ZII n. 1. 

Roman (episcopi): (Agafton), 1I1, 

124. (Amfilohie), 124. (Dosoftei 

Li), 44. (Evloghie), 148. (Gheor- 

ghe L-iă), 83, 100. (Grigore), 105 

n. 2. (Macarie, cronicar), 44-5, 

99, 100, 103. (Mitrofan), 123 

n. 1, 126. (Mitrofan al II-lea), 

146. (Pahomie), 13, 208. (Sava). 

V. Rădăuți. (Teodosie), 180 n. 2. 

Roman-Vodă (Domn al Moldovei), 

198-9. 

Rostov (Dimitrie, Mitropolit de), 

209. 

Rugăciuni husite, 26. 

Rugăciunile Maicei! Domnului, 107. 

Ruşi (botezul lor), 198. 

Rusia (provincie polonă), 13, 176. 

Ruteni (pisari), 12. 

Rylo (mănăstire), 9. 

Secul (mânăstire), 119:20, 146, 158, 

164-5. 

Seimeni, 169:70. 

Serbia, 46. (Despotul Ştefan Lazare- 

vici al — îel), 12. (pisari din —, 

în “Țara-Romănească;, 12. 

Sfinta darovanie (ms.), 219, 

Sf. Ioan cel Noi (din Suceava), 

146, 181, 198. Viafa tul), 154. 

Sf. Macarie (Învățăturile 0), 12. 

Sf, Paraschiva, 148, 159. (Viufa el, 

154.



  

TABLA NUMELOR CCXXXVII 

Sf. Wifon (Viaţa). V. Nifon. 
Sf. Vineri (Povestea), 26-7. 
Sfinţirea Biserici? (tipărită în grecește 

la 1703), 212. 
Siberia, 178, 
Sicriul de aur (tipăritură ardeleană), 

200-1, 
Sighişoara, 96, 116 n. 4. 
Sigismund (Împăratul), 9, 16. 
Silesiană (hirtie, întrebuințată în 

Maramureş şi Ardeal), 21, 
Siliște (sat lîngă Sibiii), 67. 
Silivestru (traducător muntean), 15 3- 

4, 72, 
Silvaş, 69. V, Prislop. 
Sîmbăta-Mare (oraş), 16-7, 210, 
Simion Dascălul (cronicar), 165. 
Simpietru (popa Ioan din, copist), 

167 n. 1, 218. 
Singiordz (sat în Ardeal), 71. 
Siria (creştinit din), 212. 
Sirigul (Meletie, icolog grec), 128, 

150-r, 162, 169. (Cartea lut îm- 
potriva Calvinilor), 213. 

Slatina (mănăstire), 45, TOI, 127, 
(egumenul Partenie), Y27, 

Siujbe de sfinpy : (a Chiopolitet), 212. 
(a Maicer Domnului), 217, (a sf, 
Constantin, în grecește), 217. (a Sf, 
Paraschiva şi a Sf. Grigore Deca- 
Politul), 214. (a Sf. Visarion), 212, 

Slujebnice, 218, (al Mitropolitului, 
muntean Ştefan ; ms.), 218 n, 3. (ti- 
părit în mănăstirea Dealului), 166. 

Tămășeni (sat), 148. 
Țamblac (Grigore, scriitor), 13-4. 

(loan, «unchiul» Iuy Ştefan-cel. Mare), 14. 
Tărpeşti (sa), 119. 
Tată? Nostru, 66, 74, 94; 1131. 2, | 

  

  

Snagov (mănăstire), I0, 105 n. 3. 
(Tipografia din), 212, 213. 

Sniatyn, 138. - 
Sobieski (loan, rege al Poloniei), 

181, 199, 215, 
Sokoli (Marele-Vizir Mohammed), 83, 
Stăneştii (mănăstire), 120. 
Ştefan-cel- Mare, 10 şi urm, 25,44, 

69,. 102. (act romănesc de la el), 
109. 

Ştefan (Răzvan, Domn al Moldovei), 
116. 

Ştefan-Voaă Tomşa. V. Tomşa, 
Steuin, 176, 
Stiria, 103. 
Stockholm, 175. 
Stoica (Logofătul, traducător mun- 

tean), 195, 219, 
Stoeiștt.Focșant (sat), 145-6. 
Strehaia (episcopie), 170 n. 2, 
Stroic! (familie), 125-6, 182, (Luca), 

112-4. (fil săy, Ionașco și Vasile), 
1134, 125. (fratele luj, Simion), 
113, 125, 

Strugalea (mănăstire), TO. 
Sturdzea (Vasile, copist), 216. 
Suceava, 13-4, run. 
Suceviţa (mănăstire), 102, 105, 124, 

n. 7, 125, 132, 
Suedia, 165. 
Sulariul (sat), 115 n. 2. 
Szakolcza, 17, 
Szini (Ştefan, Iesuit), 211 n. 1, 

(al lui Megisser), 113 n, 2, (al lui 
Luca Stroici), 313. 

Tatari, 153, 180, 
Teodora (mama lut Mihai Viteazul), 

123, 
Teodosie (Domn muntean), ş1 şi urm.  



CCXXXVIII 

Teofilact (7ilul Evangheliilor de), 

10. 

Tesalonic (Simion de, scriitor), 178, 

200, 

Ţigară (Zotu, boier), 103 n. 2. 

Tipografi în ţerile romine : Alexan- 

drovici (Timotei), 139. Bacov 

(loan), 202. Chiriac Moldoveanul, 

201, 210. Dobre (popa), 143, 145. 

Gherbest (Damaschin), 206. Gleb- 

covici (van), 139. Lorinţ (diacul), 

88-9, 94-5. Mănăilă, 88, 945. 

Marien (diacul), 95. Moise (călu- 

gărul), 62. Oprea şi Petrea, 63, 

Preda, 153. Stancu Faurul, 197. 

Stavniţchii (Vasile), 197. Tudor 

(diacul), 71, 73. (at luY Matei Ba- 

sarah), 155. V. şi Iştvanovică, 

Liubavici, Mitrofan. 

Tirgovişte, 14, 62, 66, L1i8. (Tipo- 

grafia din), 167, 217. 

Tirgu-Jii, 110. 

Tiynosania (tipăritură din 1 652), 170. 

Tienova, 9, 14. (Eftimie, patriarch 

de), 10. 

Udrea (Hatmanul), 116. 

Ujlâk (Dionisie de, predicator împo- 

triva Husiţilor), 18. 

Ungheni (sat), 119. 

Ungnad (baronul Ioan), 119 n. $. 

Ungureşti (sate — în Moldova), 119 

n. 5 

Unguri (vechea lor literatură), 7. 

(Bibiia lor catolică), 1058. 

Uniedoara, 69. 

Vad (episcopie ardeleană), 43; 69, 

70, (episcopul Loan Cernai), 142 

n. Î. 

  

TABLA NUMELOR 

Tirol, 101-2, 104, 112. 

Tismana (mănăstire), 9, 16, 201. 

Tobolsc, 176. 

Tomșa (Ştefan al Ille, Domn al 

Moldovei), 121, 125-7. 

Topolița, 119. 

Tordaş (sat în Ardeal), 90. 

Trebnic (tipărit în 1636), 139. 

Zriod : 

1. Slavon. (pretinsă tipăritură mun- 

teană din c. 1550), 64 n. 1. (bi- 

părit în 1578), 87. (din Tirgo- 

vişte, 1649), 167. 

2. Rusesc, 209. 

3. Romănesc. (din 1697), 216. (din 

1700), 216. 

Trofimovici (Isaia, cărturar rus), 150. 

" “Trotuș (oraș), 17-8, 110. 

Tulin, 126. 

Turcă, 57 şi urm., 96, 105 1» 5 

117, 153, 163, 173, 180-2, 212. 

(Sultant), 198. (limbă literară a 

lor), 118. 

Uniev (tipografie de mănăstire), 196-7. 

Unirea cu Roma: în Polonia, 135; 

150. În Ardeal, 65, 210. 

Urach, 82. 

Ureche (familia), 113 şi n. 4, 182. 

(Grigore, cronicar, 113-4 şi 13 n. 

4, 119 şi n. 4, 133-4, 157, 162-5, 

208. (Nistor), 146. 

Uricari (Cristea Mihăilescul şi Iere- 

mia Băseanul), 103. 

Valea-Albă (lupta de la), 14. 

Vărăști (sa), 167 n. 2. 

Varlaam şi Zoasaf (povestire), 217. 

a
t
u



  

TABLA NUMELOR 

Vasile < Macedoneanul (Învățăturile 
dul), 214. 

Vechiul Testament (şi Husiţii), 23. 
VelicYovschi (Paisie, reformator al 

vieţii monachale în Principate), 
209. 

Veneţia, 73, 205. (solia lut Ştefan- 
cel-Mare 13), 14. (a lut Neagoe- 
Vodă), 52, (tipografia slavonă din), 
48. (Upăriturt grecești din veacul 
al XVII-lea), 198-9. (şcoli din), 
II7. (postav de), 6c, 

Vevelli (Constantin-Batiște şi Nis- 
tor, boieri), 118, 165, 

Viena, 117, 123, 211 0.1. 
Vieroş (mănăstire), 11a, 
Vizţi de Sfap: (a Sf. Nifon de 

«Costandia», a Sf, Vasile-cel-Noii, 
a Sf. Sava, a iui Efrem Sirul), 128, 
(De la Cozia), 216. V. şi Efrem 

W 

CCXXXIX 

Sirul, Mineie şi Mitropolitul Mol- 
dovei Dosoftef. 

Vineri? (Povestea). V. St. Vineri, 
Vinţ (sat în Ardeal), 96. 
Vinţ (loan din, traducător), 200-1, 

210. 
Viski (loan, copist), 144. V., Fo- 

garaşi. 

Vlad (Domni munteni): (cel Tinăr), 
50, 52. (al VI-lea), 62 n. 1, 

Viad (Grămăticul : Boţulescu?) 217, 
Vlastaris (legist bizantin), 87, 161, 
Vodița (mănăstire), 9. 
Voico  (Logofăt-Mare moldovean), 

123 n. 1, 
Voronej (Pahomie, episcop de), 197. 
Voroneţ (mănăstire), 11. (şcoala din), 

12-3. 
VucovicY (Bojidar, tipogral), 62, 71, 

go. 

Wyclifle (agitator religios), 1ş-6, 

Z 

Zacan (Efrem, traducător), 97. 
Zamfira (Doamna, fata lut Moise: 

Vodă), 69. 

Zemca (Taras, tipograf din Chiev), 
138, 

Zapolya. V, Ioan-Sigismund, 

Zerneşti, 122, 

Zips, 17. 

Zlataust (Sf, Ioan), 217. 
Zmucilă (Savel, Banul), 210. 
Zolkiew, 179-80. 
Zonaras (scriitor bizantin), 161. 

  
       



 
 

  
  

  
  

 
   

   



  

_ÎNDREPTĂRI ŞI ADAUSURI 

  

P. XI, r. 14 de sus, În loc de Voroneţ: Humor. 
P. XXXL, r. 16 de sus; veatrile e slavon, de la akrana, dar la primire acestui cuvînt de traducătorul maramureşean poate să fi înriurit cuvintul ziz trăle pentr pînze, | 
P. XuIV, r. 8 de jos, ceteşte :- «Teoctist al III-lea», în loc de: «Teoctist al Ii-lea». 

P. LXIR, r. 8 de jos. P. CĂLIV, r. 11 de jos. Radu-Vodă a stat în Gioagiul- de-sus, dar mănăstirea era în Gioagiul-de-jos. Asupra episcopilor de acolo, v: şi cartea mea S/efan-cel-Afare și Miha! Viteazul ca întemeietori at Mitropolie din Ardeal (extras din «Analele Academiei Romine», şi separat). 
P. cxxvu. Mitropolitul Teoâl dă la 17 lunie 7126-7127 (=1619), din Bistriţa olteană, supt Radu Mihnea, o Pravilă slavonă acestei măuăstiri (ms. 2308 a! Ac. Rom.; y. fo 199). În manuscript, cu aceiaşi scrisoare ca şi cele- lale foi, e şi cuvintul fentru curăjie în romănește (fo 201 şi urm.), care ră- mine astfel să fie foarte vechiii, — data aproximativă ce i se dă în Gaster, Chrestomatia, ], fiind deci îndreptăţită. 
P. CLXv. Ipotesa asupra descendenților lui Nistor Batiște, se întărește prin- 

tran act aflător în Arch, Statului, Weamj, mo 2006, cu acest cuprins: 
lași, 20 lanuar 7173 (1665) «Nistor fitorul lui  Costantin Batişte, nepot de fati lui Nistor Ureache Mar(ejle-Dvornic, şi de călugărie monah Nicodim» dă Săcului Brăteștii (Ț. Roman), «pentru sufletul maicii meale Mărecuţii, căâ aii fostu dzeastrele ei,. .» că& că şi moşu-mieii Nistor Ureache şi maica mea dzac acolo în svănta mănăstire». Între martură: «denaintea dumisal[e] văru-mieit lui Vasilaşco Ureache şi a surori-sa Alexandra, fata lui Ureache, şi a nepoa- ti-mea Alexandra, fata lut Neculai Uzeache, și denaintea dumisalțe] lui An- donie Partariul de Sutav[a] şi denaintea dumisal[e] lui Mihălachi neguţătoriul de lași>. Nykodym Batista (sus: Batişte). — Cf. și no 2007, 
La p. Cxxvuut. De la Mitropolitul Grec Luca avem acest act romănesc : <f Milostiiii bojiiu preaoștinom Mitropolitu chir Luca văsoi zemle vlaşcoe, 

71304, Vol. VIL. 
XVI   

| 
E 

; 

| 
;



CoXLII 

+ Scris-am viță)a[ijeiia Mea aceasta carte egumenului Vasilie de la Si, 

Ghiorghie și acestor megiiaș anume Negulea și Mușat de în Căndeşt(i]>, pentru 

o danie făcută de un călugăr» la mănţi stirea lu Ciolan, unde-i zac osele». Între 

vecin, un Buhniţ[ă). Martur la judecată şi «frate-miii Epi[scojpul de Buzăi și 

VI[ăld ca Nichifor şi mulți egumeni,.. Pis msța Mai 31: la sorocul dup[ă] 

Sti Petrea Sănbăt[ă), şi să meargă naintea fratelui Ipis[co]pul, în tărgo Buz(elii. 

'Prane.vbs p[rqrlporodirns Obxpo6haytas Aoyxag, Pecete verde, ruptă. — Bibl. 

Ac. Rom., acte necatalogate (). 

La capitolul penultim. Acte privitoare la Cetăţuia în acest timp găsesc aceste 

două: 

Arch. St., Sf. Saza, XXXIII, 39: 

laşi, 2 April 7188 (1630). 

«Centiș ce am fost Stolnic-Mare şi cu fămeaia mia Irina, fata lui Istratie 

Logofâtul>, vind Cetăţuii un loc de cramă și pivniţă la Cotnari, Iscălesc și 

Miron Vel. Log., Pudostej Dubăi Vel Spătar, lonaşco Balș biv Vel Voruic, 

Arch. St, Sf. Saza, XXXIII, 39: 

laşi, 10 Maiii 7185 (1677). «Ei Nacul Stolnic și Nastasiia Stolniceas(a] și 

fedori mei Dumitrașco Pitar și Lonnașco Armaş și Costantin Sărdar și “Lode- 

raşco Medelnicerule arată că Duca-Vodă-i ficuse un împrumut pentru a se 

plăti de la niște Turci, Acum Duca-i cere prin Macarie egumenul mănăstiri! 

sale. Cetăţue. Dă viile de Ja Cotnari. «Să aibă a le scrii la catastivul Cot» 

narului.> Întărește Mitropolitul Dosoftei.



    

Acesta e al treilea volum de documente interne ce public pentru acei ce pot să-i înțeleagă folosul. Cu e] încheiii cule- gerea mea. 
Volumul VIII va da istoria culturii romănești saii mai bine tabloul istoric al acestei culturi: pentru alcătuirea lui întrebuința şi materialele mele şi 

acum. 
Dar nu voiu lăsa fără întrebuințare nici de acum docu- mentele interne ce-mi vor veni în mînă. Dar, în loc să le tipăresc ca pănă acum, voit da din ele tot ce va fi infor. maţie nouă, supt rubrici care vor corespunde capitolelor /s- ortei culturii, 
O tablă a volumelor V, VI, VII, cuprinzîind numele de familii şi numele istorice, se va da în curînd. Tabla numelor de sate, numelor de botez, noțiunilor culturale, din expunerea volumului VIII. 

voii 
toate cele tipărite pănă 

va face parte 
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DOCUMENTE DIVERSE. 

 
 

 
 

  
71304. Vol. VII, 

 



  

I. Din Mehedinți. 

1. Bucureşti, 5 Iulie 7190 (1582)!. Mihnea-Voadă, pentru Filip şi frații și fiii lui, dindu-li moşie în Măgurceni, «Dec Domnia Sa aii căutati şi am judecati pe dreptate şi pe lege şi am dat „.. lega 6 oamen[i] buni şi drepți, să jure cum că ati avut a îm. părți.» Martori: Ivaşco Vornicul, Lăpădat Logofătul, Dumitru Spărarul, Costandin Vistierul, Radul Comisul, Danciul Stolnicul, Gonţea Păharnicul, Manea Postelnicul. — Traducere de pe la 1750 1. 

2. Tirgovişte, 16 lunie 7114 (1606). Simion Movilă, lui «Giurcă Ergheviceanu, Iancului sin Giurcă și lui Nicola», cărora li s'aă orînduit doi judecători, <Gherghină Stolnicul, Dumitrache Vel Postelnic», ca să li hotărească Ergheviţa. «Şi ai hotărit acea moșie în trei locuri, după obicei, pă lingă Dunărea și, din drumul cel veichi, din piiatră lui Băran, sus în gălmeiii, la Piatră; din piatră lui Băran, din jos, drept prin cring; şi scurgere apii, — şi loveşte în drumul veichi, Şi trece la Stejar și dă în pirul (sic) la piatră, şi apucă scurgerea apii Sus și loveşte în drumul veichi, şi taea păriuli Muntele şi coboară jos în Feregu, din Feregu drept în poiana, la Piatră, din piatră în vălcao, la scurgerea apii, iar în piatră, din piatră în văltao apii iarăși în piatră, din piatră drept în Comăreşti, din Comorești la drum în jos, la scurgerea apii, în girnița la piatră ; din piatră drept la gîrnița lui Istodor, şi din girniță drept în vălcao, la Sociși, şi din Socişi drept la piatră lui Băran, din Băranu în scurgerea apii în sus, pănă în drumul veichi şi piatră, şi din piatră drept în sus, d'asupra Scurgeri apei...sus la gălmeii ... iarăși la piatră... Şi au arătat lancul înnaintea Domnii Mele o diiata de la unul Mărin, acei moşii stăpîn, ce ai dat-o de sufet Iancului.» 
* Cf. vol. XI din col. Hurmuzaki, p. $98. 

 



4 DOCUMENTE DIVERSE, 1 

Marturi: Dan Vel Vornic, Theodosie Vel Logofăt, Pana Vel 

Vistier, Enachi Vel Spătar, Ștefan Vel Comis, Gherghină 

Stolnic, Dumitrache Ve] Postelnic. Scrie «Pătru Vica». — Tra- 

dus în 1839, «după hrisovul cel adevărat slovenesc, precit 

s'au putut alege, fiind rii păstrat și prăpădit>!. 

3. Bucureşti, 25 lanuar 7137 (1629). Alexandru Iliaș, lui 

Novac şi lui Curăia din Ergheaviţă şi fiilor lor, pentru această 

moşie din judeţul Mehedinţi, partea lui Mihart Postelnicul, 

cu «vecinii»: Tatomir fiul lui Toader şi fiii lui Opre Ţigă- 

naşul. Ei o cumpărase (Novac și Curăia) de la Mihart, din 

Șitoaia, pentru 10.000 de aspri gata, cu marturi “oameni 

buni», «anume din Cerneţu: popa Vlăsan şi Grozav, şi din 

Ergheaviţă Lupul şi Dragul». Din același sat li se confirmă 

părțile lui Părvul şi Oance, fiii lui Dragul, nepoții «preazvi- 

teriţii» lui Popa Stan din Ergheaviţă: pe această parte se 

dase 8.000 de aspri gata, cu mărturie de «oameni buni», canume 

din Cerneţu popa Vlăsan şi Ion nepotul de fiii al lui Lepădat 

și Avram şi Grozav şi Vlăcomir şi Vlăsan şi Lala, şi din 

Gălmăjoaia Dragomir şi Gripsor şi Prăvul, şi din Ergheaviţă 

Lupul și Dra... [rupi], şi din Ţărovățu Nicşa şi Radoslavu 

vătah; şi din Bistretu Nicolicea şi Lupul şi Pătru și Dumitru». 

Marturi: Hriza Vel Vornic, Vladu Vel Logofăt, 'Trufanda Vel 

Vistier, Miho Vel Spatar, Dumitrachi Vel Stolnic, — Vel 

Comis, Costandin Vel Păharaic, Condild Vel Poştelnic. Îs- 

pravnic: Vladul Vel Logofăt. Scrie Lepădat Logofătul. Mono- 

gramă cu roş și pecete. Pergament?. 

4. 12 — (1628). Alexandru-Vodă, lui «Staico Postelnic din. . . 

„. Acest hrisov există, dar după înfăţisare se vede uşor că e falş, Şi data e 

falşă, căci Simion Movilă a fost Domn muntean numai în 1601-2, Comparat 

cu 'documentul din 6 April 1602 (vol. V, p. 177, A 16), se vede însă că 

acesta de âici a urmat'un model bun. Apoi toponimia-și păstrează toată în- 

semuătatea, - 

2: Pentru Mihart, v. vul. V, p- 295, n 21, Divanul “e același în Maiit 

(ibid. p. 439, n 8): ultimul din ultima Domnie munteană a lui „Alexaudru 

Hiaș shiar. Lui Trufandă (asupra căruia v. vol. V, pp. 459-î, n0 11; p.4S3 1? 

17) îi întăresc satul. Rusinești din Romanați întăi Alexandra Coconul, la 31 

Mali 7i52 (4624; Tirgoviște), apoi Aexanâru Iliaș, la 10 Mart 7136 (1628; 

Bucureţti) (Documentele familiei Golescu, depuse la Ac. Rom), Cn privire 

la cl avem (ibid) și următorul interesant zapis:



imeale», -de săi fie 1 Rumăn anume Pătru de în Borăscul, cu I[eciorii),. . . şi părinții lui, şi apucat și de leg|ăjtura lui Mihail Voevod!.,, Iară după aceaia, căndu ai fost ac... [Țara-R Jumă- nească, iar Pătru de Borăscul el ai rădicaț Pără şi ai v[enit] faț[ă] în Divanul cel Mare cu Staico Postealnicul, şi aşa pără... ni€ l-aă apucat legătura a lu Mihail Voevod în Borăscul. .. Domnia Mea am căutat şi am judecat pre derept și pre leage ... Și am dat Domnia Mea lu Staico Postelnic leage de în Divan 3 boiar[i] : Stoica Postelnic i ot Drăgoiani Brăilă i ot Rogojina Diicul... au fost Pătru Rumăn de în sat de în Borăscul de moșie şi cum l-a... (BJorăscul şi cum iaste și acum lăcuitoriă tot în Bo[răscul]. . . Staico Postelnicul el ş'au i: adus leage deplin în Divan Şi aii jurat... Deă ai rămas Pătru | de leage şi de judecată... Răvașele domnești la măna lui Staico | Postelnicul.» Monogramă. 
5. 14 Maiă 7144 (1636). «Zde Cletovţii ai lu Pătru de ț Larga, po im: ot Străhaia Drumenţa i ot Turceani Duliman i ot Strămba Judeţul i ot Ciuturi Drăgoii i ot Strămtel[e] Se- verin i ot Slăvileşt[i) Roman, să jure de cătră Mihaiii den Borăscul, cum nu iaste Pătru Rumănu de în Borăscul de moşie, nic l-ai apucat legătura lui Mihaiu Voevod în Bo- răscul. Însă cum vor afla cu sufletele lor, şi zăoa la Sti. Petră. I îs. Cernica Postelnicul, şi să jure în Scaun la Craiova. Pis Lep[ă]dat u Bucureșt(i), msța Maiii 14 dai, i* 7144 [1636].» Monograma domnească şi pecete cu chinovar (pe o foaie de hîrtie mică). 

Alta analogă (8 Maia 7136=—1628), lui «Staico Postelnicul din Ohabă . .., Stoica Postelnic, Brăilă din Drăgoiani, Diicul din Rogojina» ca să cerceteze «cum l-ai apucat leg[ă Jtura lu Mihail Voevod tot în sat». 
6. 7156 (1647-38). «Să să ştiia cum au cu[m)părati Preada ali lu Bidigae»> o ocină. 
7. 6 Septembre 7295 (1696). Doisprezece «boieri, ce săntem 
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«Scris-am eă Pătre Sulger al miei zapis, să fie la mănă jupănului Trufa[ n dă biv Vel Vistiar, cum să să ştie că nu-m trebuie să cumpăr satul Crusuvul, ci să-l cumpere dumnealui: așea mărturisă[s]c. Pis mţa Mai 24, vel[ejt 7135.» 1 V. 1. Bogdan, în Prinosu/ Sturdza, p. 152 şi urm.    



6 "DOCUMENTE DIVERSE, 1 

luaţi cu porunca Mărie Salţe] Domnu nostru lo Costandin 

Băsță]rab Voevod, cu răvaș|e) domneșt[i], după obicei, de pă- 

rintelje| Atanasie arhimandritul, egumenul ot. sfănta măn(ă)s- 

tirea Tesmana, şi de alți moșneani de la Ergheviţ|a] ot sud. 

Mehd.>, pentru a hotărnici la Ergheviţa. Se adună la soroc,; 

«la mijlocul locului, fiind ispravnic credintosul boerinul Dom- 

nului nostru, dumnealui Matei Sacazlăul Marele-Portar. . . Lea 

am tras moșiia pe trei locuri... Sănt8 părți mari; cum s'are 

zice: opt funii», dintre care două le vor ținea «migiiaș|i] din 

Ergheviţla)>, <păn[ă) în hotarul Cerneţului şi al Dedoviţăi». 

între răzăşi, «Gheorghe snă Necolei>, « Anastasie fegorul Grui, 

nepotul Balicăi». Iscălese: «Ma0oc Simantăi» Meas Noprpns- 

Az Papa Otetelișan Vel Căpitan za leffejcii, Vasile Vel Că- 

pitan za Cerneţi, Dumitrașco Căpitan Bagdan, ot Slam Răm- 

n[ic), Stănislav Logofăt Măreşăscul, Iancul iuzbaş(a] ot Ji- 

doştiț[ă], Giuca Zanescul, Giurca Purecel ot Izvor, Dumitraşco 

iuzbaș(a) ot Baltă, Plăvăț Căpitan (2) za dorbanţă ot Izveta (9.8 

8. «Noi 3 boiari și megiiași ce săntem rănduiță de dum- 

nealui lordachie biv Vel Sărdar, is. ot sud. ME, de am în- 

dreptat hotarul Belii-de-sus de cătră hotarul Rudenii. Deci, 

scoțind înnaintea noastră şi Ştefan Sărbul un zapis al Anuţii 

fata lu Dumitru iuzbașa Bobilă den Gor-Bala, scriindi cum 

că ai vănduti partea ei den Bala-de-sus toat[ă) căt[ă) să va 

găsi, al treilea den teiul boolescii și dentr' al(t) Gurgului, în 

rupt, dereptă bani gata 13, din selişte de cas[ă], den cămpi, 

den pădure şi dupeste tot hotarului ; car[e] zapis l-am văzut 

şi noi scrisii de la leat 7229 [1720-1], întărit cu multe măr- 

turii, moșteni dentr'acest hotari, care şi de față aii fost în- 

naintea noastră și ai spus că iaste zapisul bun şi drepti, — 

drepti aceaia și noi i-am dat atastă carte, ca să stăpănească 

acea parte cu bun[ă] pace de cătră alţi moșteni de Bala, pre- 

cum scrie zapisul atasta. Octomvrie 14 dni, l! 7254 [1745]. 

Vintilţă) v' Postelnic. Mă. C. Cernătenul. 

Lupul Gozobă ot Rudină. Eu Pătru Glivană ot Dol-Bala. 

Ei Dobre ot Studina. 

+ Şi, căndi s'au făcotiă. ataste, vinie dină Vezurini, cu nime 

n'am avoti nici o pricină. Lat 7274 [1766].  
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[Adaus:] Sud. Mehaţ. 
Peste atast[ă] hotărnicie un Pătraşco Cărșod i Mihăil[ă) 

Puşcariul ot Bala-dă-sus, tocmai acum S'aă sculaț cu jude- 
catlă] ca să scoță pă Milco și Zova dintr'acast[ă) moşie, 
puind temei de cuvănt: întăi, că ar fi zapisul vănzării iconi- 
micos!, adoao cu protimisis, că li s'ar cădea, fiind rudă cu 
vănzătoriul ș[i] răzași; care, cunoscănd că amăndoaoă cererile 
le sănt deșarte; întăi că zapisul iaste bun precum îl văzui şi] 
ei, după cum arat[ă] într atast[ă) hotărnicie ce iaste făcută 
din porunca dml. Iordachie biv Vel Sărdari, și dă la văn- 
zarea moșii păn la hotărnicie sănt ani 25, şi dă la hotărnicie 
păn acum sănt ani 29, ce vine stăpănirea numiţilor cumpă- 
rători dă ani 54, răii caut[ă) jăluitori a ispiti jud[ejcata; ce 
am hotărăt și am întărit și eii cu iscălitura să stăpăneasc[ă) 
cu bună pace dă cătră'șii, întocmai după cuprinderea zapi- 
sului ș[i)] aceşti hotărnicii, — Puind pe părăţi de au dată și 
:reapăd acastă; 1785, Mai 29.» Iscălitura. 

9. 3 Mart 1784. «Dumneavoastră ispravniciloru, aducănd 
pe Poenaru de față, să cereţi ca să vedeți mai întăiu hotărărea 
Domnii Mele ce s'au făcut cu Divan spre a-ș stăpăni Poe- 
nariul moșiia Colareţul dupe semnele și hotarăle ce s'a: făcut la 
faţa locului.» Să caute și niște acte «care la theoriia Divanului 
nostru n'aii întrat». Pecete octogonală. Iscăleștejos: Vel Logofăt. 

10. «Perilipsis de toată cheltuiala morii din Cloşani, cănd 
am făcut-o întăi; 1820, Săptemvrie 27. 

tai. par. 
1.057. Pentru zile de lucru 2.114; căte par. 20 zioa, care 

Sai lucrat numai la săpatul și ziditul erugii. 
100. Chiriia boilor ce aă cărat la piiatră de zidit, 
150. Chiriia căratului tuturor lemnilor morii. 
190. Făcutul casăi, morii cu podul apei şi cu tot căt ai 

trebuit pănă cănd s'aii dat pe făină. 
120. 2 perechi de pietri de la Vai.de-ei, în loc, 
40. Chiriia adusului pietrilor de mori. 
7O. fierul ș[i) lucru ţiganilor. 

1 Adecă : cu înţelegere tăinuită, Cf. Documentele Callimachi, 1], p. 64, 0% 139.  
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14, 24 la osăbiți oameni carii ati împușcat şa spart la 

piiatră pe erugă. | 

8 şi] 2 ocai rachiu, făcutul tuturilor. ... 

8 sicuitul pietrilor morii. 

65, 30 vedre vin. 

25, 10 vedre raichii. 

75, pentr[u] o mie ocă făină de porumbi, căt[e] par. 3, sau 

mă(njcat la lucru. 

25; pentr[u] 100 ocă brănză la lucrători. 

25, iarba de pușcă cu care sai spart piiatră supt moră şi 

pe erugă. 

10, 2 mie şindrilă. 

1.982, 24, adecă: una mie noaă sute optzăci și doi, par. 

doaăzăci şli] patru, afarlă] de cheltuiala. | 

1.982, 24, ce este să să mai facă cănd să va pune pămănt 

pe lăngă zidul erugii şti] afară de stavila care trebue să să 

facă la intratul apei pe erugă, șii) altele căte mai trebuesc. 

Theodor Vladimirescu !.» 

II. Acte păstrate în Archiva Episcopiei de Rimnic. 

1. «Să s[ă] ştie banii ce am dat... [rupt] Frătoşticean- 

căi, cum semneaz[ă] mai jos anume; Sept. 19, lt7222 [1713]. 

10. ti i-am dat la Buc[ulrești, cănd ai mersi cu Vasilie 

Logf. Poenaru. 

p! 22 dat iar la București de au cumpărat o păreache de 

călțuni Mariei... 

4 p! ti i-am dat la o ghiordie ce ai făcut Mariei: blăni- 

t[ă] că săngeape. 

3 ti i-ai dat neaica Costandin, 

2 p!' ro t! ipac mai dat la Craiova, de aii cumpărat un 

brăii mocadin Mariei. 

7 îi am dat de am făcut o rochie de dimie roșie Mariei, 

cu zisa lealei Frujănei,. 

1 Acest document se află în colecția Liceului din Severin ; celelalte, la 

persoane particulare.
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3 ti am dat de am făcut lealei Frujănei O rochie măslinie, -p! 22 ti pac mai dat de i-am făcut o păreche de călțuni negri. 
. | pu pac mai dat la o păreache de papuci negri —t am dat de i-am mai făcut un zăbun de atlaz albastru. —U am dat de am făcut o rochie Mariei, de alageă. 2 t am dat la 3 părechi de călțuni, Mariei, p' til am dat lao păreche de papuci, Mariei, 60 t! pac mai dat la un brău şam, Mariei. p' 22 ilao păreache cizme, Mariei, N P' 22 ti lao păreache cizme mamei Frujănei. I, 40 t! dat mamei Frujănei, cănd mergea la bălciu, + 2 U am dat la porumbu, la catane,. 60 ti am trimis de la Bucureşti, să cosască făn, 2 t! ai dat neaica Costandin iar pentru fân. 4 ti s'aă Cumpărat vin de la munte. 

[Pe V-:) 
| Mai, 20 dn. 7224 [1715] dat-am Oprii ui 1,44, să cosască făn. 1:44 am dat lui Sofronie. 

[Tot așa lui Lăpădat, «Arcăi», lui Vasile Miereanul, 120 bani.) I21 bani, am dat de-am învelit Casa cu trestie [ters]. IPlată unui «chelariă».] 
2. I-iă Iunie 7256 (1748). Zapis, «dumnealui finului Andrei Capt. ot Tărgoviște» : Se pun zălog pentru o datorie nişte părți de moșie «la Cănpii Stăneștilor». «Și am scris eu Costandin Logf. sin Ianache Capt. cu zisa lui.» 
3. 22 Noveimbre 1791. Hotărire pentru jalba <dumnei Lucsandra Cojasca... ., pentru dumnealui Drăgoi Ceauș Spă- tăresc, arătănd că, avăndu un loc, pe care are și casă, ce să Vecineşte pă de o parte cu locul bisericii Săsești» 1, etc. Se făcuse un «îngrădiş», care aduce procesul, Pomenit «popa loan, ot biserica Stejarului». Se arată două acte scrise de «tot un condeiii». Se aduce martur un «lăcuitor din altă mah(a)la». «Acea biserică unde plătește chiriia Ceaușul,.. Și, văzăndu Pricina atăta de întunecată, am făcut prelungire şi am pus să 

! Din Rimnic, V. vol, I-II, p. 445 şi urm, 

| 
“] 

| 
„1 
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sape ca să găsească rădăcini de pari de grad sai de uluce... 

Şi, din săpătura ce cu cercare sai fâcut, sai găsit rădăcini 

de pari de gard mai năuntru locului jăluitoarii.» Se caută 

a se adeveri «prin putere de blestem». 

-4. «Preoţii ce li s'aă dat pest. de scuteală> (1793). Unii ai Vel 

Vornicului Brincoveanu
, — «iar ploc[onu!) să-l plătească», — 

alții <ai dumn. Spatar Gianoglu» (popii Băloiii şi Diţă), și 

de la «biserica domnească din Cerneţi». 

ş. Kazăorig5y Tis mega fijs 209 INT VA GA ATOI TM. 00 

răje dporăens EmO4OTRijS “Pruwuriov, 4ată Td mos Eros, "Îovooapi0d g. 

(« Catastih al cuprinderii lucrărilor mișcătoare şi nemişcătoare din 

prea-sfînta Episcopie a Râmnicului, în anul 1806, rii lanuar»). 

Al doilea titlu, în interior : Kazăsmya 206w12 m, EE65wy Tis 

ăpias EROXORIIS md Pruuvinob Bobhatae, &v Bop Esrat)rjy 0t49v6y.65, 

îm nova 1796 văypt Tod Etobs 18o5-rob. («Catastih al venitu- 

plor şi cheltuielilor sfintei Episcopii de la Rîmnicul Vilcii, 

cît am fost econom, de la anul :796 pănă la anul 1805»). 

1. Cele de mîncare. 

Cheltuieli (1796): 4 lei oca de zahăr, 5 oca de cafea (4ai85), 

1 leă «pentru patru gărăfi» («pupârpac), 120 «rachiii anison»; 

4 lei oca de dulceaţă ((fv15), daruri către protopop şi dia- 

con, «2 râ xarapantii îmod îtonoe ră dhas» (ecantaragiului 

care a cîntărit sarea»), cheltuială cu camfură (uâprpobpa), stra- 

fide, cheltuială cu «marele bucătar»; 1 leii oca de orz, 10,10 

la ziafetul ispravnicilor», 6 la «farfurii pentru casă», 23,20 

la 3 ocă de săpun», 8 sie Ztoda ra îiNBev 6 rgentns vă 7 

Simi» («8 cheltuielile făcute cind a venit Știrbei ca să treacă 

la Sibiit»), 15, zic E6000v îray îmamoey 6 Ilpoihâne sie Thy 

îmtoxoriy (ela cheltuiala făcută cînd a stat Brăiloiul la Epis- 

copie») (anuar). — 62,20, ei 40 âxdă. Mă day “ijNBev 

xaiunataptoa To A. Xovrtepii («62, 20; pentru 40 de ocă 

de untdelemn, cînd a venit Căimăcămeasa lui D. Hangeri») 

(şi alte cheltuieli cu dinsa; Februar). — ȘI în Mart cheltuieli 

cu «Ştirbei». — April: «cheltuieli cu Păharnicul Gheorghe, 

cît a stat la Episcopie». — Septembre, cheltuieli cu 4/2" 

pozipobva. Și aovhăpia («linguri și servicii»), — Octombre: 

«2,10, fidea pentru Căimăcămeasă >, și alte lucruri.  
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1799. 3 lei, 5 care de lemne. Cheltuieli cu Căimăcămeasa. Bac- şiș ispravnicilor pentru «scutelnicii din Drăgășani». 2,20, halvă. 1800, Octombre. Ars zăy cepaeriiv 05 Moopnbta, God îxa- fimosy eic zi Ezononiv ati) uă zode "Adânvizas ze» («Pentru şerbetul lui Moruzi, cînd a stat la Episcopie cu Arnăuţii lui»). 1801. 18,20, Eţoda dă og Tobpxove Grc5 ddmsay zic vii Entoxozty. 3,20 Ecay ăntpao:v 5 ăpy. "Avuuos (c18, 20 chel. tuieli cu “Furcii, cînd ai stat la Episcapie» ; «343, 20, cînd a plecat archimandritul Antim»), 
1802. «2 lei, o căprioară pentru ispravnici, 3 lei... înay d hav 6 epââpne ai Shoe Aaac dă robe apootona- Rădes... Fie SE6ăra rod "oawizea Ascvrapă, tv î30p Ex46noay zis oii Entoxoziiy zpds hit» («cînd a venit Serdarul şi Stolnicul Dincă după protopopi... În cheltuielile lui Ioniţă Leondari, cit timp a stat la Episcopie, de pază» !. — Iunie. Aapori sie ră Matapărov («hrană la lazaret») (60 de lei). — r-iă August. 10) zis Zt52a zy "97paDyuv sie Ti Zori («10, la chel- tuielile ispravnicilor, cînd cu fuga»). 
1803. Februar-Mart. «La ziafetul ispravnicilor.» Septembre- Octombre, dzay 1,Bey Î lowepders *qs» («cînd a venit Prea. sfinția Sa [episcopul)»). «Pentru via Țiganilor.» 1804. 3 si Eva nowm)afăy. 5 sis vapdcare ai TOTipia God ectdxrjoav zivoveae («3 la o paclavă. ş pentru gărăfi şi păhare cînd s'au vătut(?) bețivii»), 
1805. 2,20) raic dar dotate carăsa:s» (epentru 200 de sardele»). 

2. Haine. 
Pentru călugări, jimblari, chelari, cioban, purcar, vizitei, pentru portar, vier, boar, chelar, fesuri, anterie, dulame, şalvari, șube, căciuli, papuci, ciacșiri, Onouiutoa (cămăși), alageă, calpac, «profiluri» de blăni (7po75)ă1a)). 

3. Cheltuieli felurite. 
1796. Tg tape "Acdu, (medicului Adam); 9,20 sie 20 muiprâpa tă civ oxăzmy ri WXpobs (sic) rijs TOTO pcias Sheis- 

! Din causa năvăliriY Cîrjaliilor. V. Dionisie Eclisiarhul, în Tesaur, Up. 201 și urm,  
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60av dd d Pzichamâi, sic dăpbiouz Waperas 0, AApOBTGAS 

(«9,20, la 2 căpriori pentru acoperemiîntul părții unde e ti-. 

pografia; s'au dat de pomană de la .F edeleşoiii 1; pentru dre- 

sul caretei şi căruţii»). 

1797. Vin dus la Bucureşti cu un scutelnic. 

1798. 2,25, ste Ti zâproy Tod BAZYLA0D opohsiov, ră s18%)- 

pov, 12 7 I0Tă5%) Grav îBe vă nipn 6 hopa. pă TpOSraviiy 

rod XXI X4p: 3 nov Komsdăv-llaoă (€2,25; la poarta şcolii 

romănești, pentru fier; 12 iuzbaşei, cînd a venit să iea şese 

cai, cu poruncă de la Caimacam, pentru Capudan-Pașa»)?. 

1799. 2 sie ZObWapiTov. 12 râ monoipă'țe A ră pap 

para Tijs conopapias. 25, Etoda sie md âymnâp. rob “Psobpt 

(«12 la fumărit; 12 tipografului pentru slovele tipografice ; 

25, cheltuieli pentru bilciul de la Riureni»). 

1800. 20 sis cepizov («la oietrit»). Țigan fugar la Cîmpulung. 

1801. Popă trimes la Bucureşti «cu scrisori de răspun- 

derea  poclonului» (rijs ÎROXiSIUS moxoviov). 2,20 sis Tă 

ztăpaa 705 a7a5t0b G705 ictâeqoav o. Tobpto: («2,20 la gea- 

murile cafasului unde s'aii bătut Turcii»). 

4. Lefile. 

1796. m 38. EX! (e dascălului grecesc») (20 1), dofto- 

rului Adam (201.), r& Vi TWO [Arp («psaltului tipograf>) 

(o lei pe lună). 
Venituri. 

De la moşiile: Modoaia, Mihăieşti, Riureni, Copăcelu şi Bir- 

sești, Dos, Muiereasca (Movryepăsma), Lespezi, avaetul unui loc în 

Rîmnic, vin vindut la crişme, rachiii tot așa, suhatul munţilor, 

dajdea (36ow.ov) ţiganilor birnici, 3o de oi. Venitul anual e 

de 3.782 de lei în 1796. Apoi, în anii ce urmează, de 

3.728, 4768, 4.129, 3.358 (1800), 3.767, 3.886, ş.126,26 

(1803), 5.056,26 (1804), 2.136,26 (1805). Se notează: porumb, 

poduri, podiște, fin (“46pros), vite vindute, ca izvoare de venit. 

Socotelile se încheie la 16 Februar ale fiecărui an. 

1 Care venise la Dunăre contra lui Pasvantoglu (Dionisie Eclisiarhul, în 

Tesaur, VL, p. 198 şi urm). Cf, lorga, Docum.: Callimachi, | p. 116 şi urm. 

> Mănăstire pentru care Y. vol. V, p. 484 şi urm, no 241.  
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La sfirşit, cheltuielile extraordinare : mai mult sume trimese episcopului. 
Ă ” Averea în anul 1806 a episcopiei de Rimnic. Între cărți, 239 B:BNin aarepraă mod Neszpiob Axaoyre, 2 7âuo rob “PoMiyl. Între cele romăneşti: ] /povGpapoc Xetpopazoc, 2 apd= Tprza Bephia Bhoexă, 132 Soarta feihia cipnia ueăda xai WiXpă, 25 oua Brin epawtetiaa, 3 auuara veuztexa, 1 irahuade. 

Tă zije zoţpaziac: 42 cânta /apri, %îjs rorojparias, sie Bor. devăobata madată poa fadntvoy, 
4 Tăoxovpa ud ză HeYăda îns Gvarguata, sidnpa, SAODpta suv, Ad ră prapă p.os Gobpobno, xapipi) mai ăia iapa vovpxaia, Asinovy pepixd. 
2 zobvrtva Pooyrapăvra, 

j 337 OnBsc pf Bovheoutvoy sie Viza, 
| 2 ahizovpa 31 ri pehdvry. | 5 xopadvec, A 
. l Er: urapăortean, Gă tobe marEpae 2, . 

6. Pay îxă ră don ăypt robe ctodebfoav ei riy vao[perpioy. "posta zapădec. 
| 

147 eic 98 oxdăeg uohifL, zpâc apuse 60 ri ăxay. 1 sis € apune. 
— 36... (9) zopă8sc, ps 6. 
23,10 sie 31 âxă si?npov, mpăe 30. 
sie piay înraij îxă Xa, 

1 Ve Zsţ. liz, 7om., IL, pp. 446-7; UI, p. 29. 
1 «239 de cărţi, Paterice ale lui. Chesarie Daponte, 2 volume din Roliin ... 1 letopiseţ Scris cu mina, 2 cărți romănești scrise cu mîna, 132 de ' volume, de cărţi sîrbești, mari şi mich, 25 de volume de cărți franţuzești, 3 volume Nerațeşti, 1 volum italienesc. 

| Averea tipografiei: 42 de topuri de hirtie ale tipografiei, puse în două si pete vechi, 
. , 4 teascuri cu uneltele cele mari ale tipografiei, rugiaite ; și, din cele mici, Șurupuri, cuie şi alte unelte de fier maj sînt cîteva. 

2 fundamente de tuciă, 
337 de ocă de plumb, întrebuințat la slove... , 2 blide pentu cerneală. ci 
3 clopote, 

Încă 1, mărunţel, pentru Părinţi.»  
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14,14 sis 41 zigj za TpAGGGĂINOY.. 

22.20 sic 12 dxădes 006, npbs 15. 

5 ste 100 Gpan. opotiăpr 

2,20 eis 4 vivrze înot AO hĂVOL. 

1,10 sis 2 mertăv ATi loa. 

230 ic LL reortdes pax, zpos 10. 

24 sis 6 opâpec, 2pbs 4. 

25 etc îv Spot 40wTp6v. 

1,25 sie 5 resort 

1.35 ste utd'uion 

5 sie dbo Oxddes A 

239,09. 
Oi prooi rod zvzoi(pataiob 100 party. 

150 sie ho Gapnarâpobs, biljvas Rewe, ape 15 p. Tăv pila: 

jogri, dă ră Bapădapa. 

  

0 xabeis. 

30 sie îvav mtutâpov, uăjyas tpis, Tpăs 10. 

15 Em ete fvaw TUIT6pov, sis Evo piijyr Wp4+6by. 

300 rod rvzorpapstov, E vw rod 20665 ). 

734, dmmndoma ăwpt robe. 1808. Awmeârinv 14. — Nedmpuroe 

Sbppehos t. 

7. 3 Februar 1805. Alexandru Paladi Vel Ceaşnic dă zapis 

lui Costandin Filipescu biv Vel Vistier ?, pentru <o pereche de 

case în mahfaJlaoa Stejariului, cu pămăntul lor moştenescu, care 

case îmi sănt rămase şi mie de la răpt. frate-miii Theodosie Pa- 

lade, biv 3-ti Log(ojf[at]». E în hotar şi cu «biserica Sașilor». 

1 «Izvod pentru cîte pănă acum Sati cheltuit la tipografie. 

lei parale 

147 pentru 98 de ocă de plumb, cîte 6o de parale oca. 

1 pentru un dulap. 

— 36 ... boiele, cîte 6 parale. 

23,10 pentru 31 0ca.. ., cîte 30, 

9 pentru o ocă şi jumătate de mălai 0). 

14,14 pentru 41 de coţi de postav bra.ovenesc, 

22.20 pentru 12 ocă de uleii, cîte 75 

3 pentru 100 de dramuri de Turete, 

2 V, ediția mea a Cronicii ui Constantin Căpitanul Filipescu, Prefaţa, 

p. XXL  
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8. Socotelile cheltuielilor episcopiei Rimnicului pe anul 1809. «5 lei pe o psaltire romănească.» E redactat, și acesta în 
grecește, fără împărțiri şi în mare desordine. 

9. Înnainte de 1816. Foaie de zestre: «un beniş de atlaz cu flori fără blană, 25 taleri] . . . noo cuțite de masă, 12 furculițe 16; dintr'un bohâal[ije de ginere să afl[ă] izmenfe)i[e], bră- n[i]sor, o batist[a], 40;..,0 saltea de carton bună, umplută 
cu lină, 12;...0 plapțojmă de ghermesut..., o rochie de 
croaze, o rochie de tulpan, o rochie de șaliii, o rochie de er- bechir, doo fuste ghermesut și maldez, o scurteică croaze îmblănită cu norcă, o scurteică de plisă cu cacom bun..,, 
un bohâalic de naş...,12 linguri de cositor...,o păr[e]ehe suiel[e] (2) de argint; darul ginleJrelui dinnainte nunţii: un 
tacim de cal de &ale bune, însă șaoa turtască, scări turceşti, 
friu de ibrișim cu harșale, marașuri; o sabie, un mintean de 
postav de cel bun și cu capraz de argint... un jnel de aur 
cu antică albastră, trei cărț rumineşti..., un raft de ibrişim 
cu alămuri, o părech(e] călimară .. ., un chiurt îmblănit cu 
nefea cu vărg spin[alr[e] vulpe, o părjeche) şalvar[i] postav 
bun, găitan de mătase, o păr[eche] poturți] de postav asemene], 
o dulam[ă] de postav asemene, o păr[eche) cizme cu călțunii lor, doo cămăși, din care] cu una s'au îngropat, o epîngia roşie, un igalic, un șal galben, doo părlechi] dăsagi : un(a] de 

2,20 pentru 4... (?) saii colane, 
1,10 pentru 2 bucăţi de —, 
2.30 pentru 11 testele de macază (3), cite 10. 

24 pentru 6 sfori, cîte q. 
25 pentru o funie groasă. 

1;25 pentru 5 testele de hîrtie, la sărindare, 
1:55 pentru 1 cot și jumătate de abă, 
$__ pentru două ocă de untdelemn, 

239,09. 

Lefile tipografiei și ale ucenicilor. 
„150 pentru doi vărsători, pe ciaci luni, cîte 15 lei pe lună fiecare, 39 pentru un pilitor, pe trei luni, cîte 10. 

15 iar pentru un pilitor, pe o lună și jumătate. 
___399 ale tipografiei, din cite i S'aii dat, 

734 și 200 [de parale?], pănă acum, 1808, Decembre 14. — Neofit Singhelul.»  
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piele, una] de păr; doo părlechi] pistoale: una de cal, cu 

cobur, ana .de brii, cu sileafuri.> 

10. Procese de despărțenie din 1816. Plingere de «tirănită 

viață .. ., slutind-o şi la mîni ... Purtîndu-o catanel[e| şi za[p)cii 

din sat băgat[ă] în fiară totdeauna dup[ă] urma lui, ai jeluit 

la protopoplul] plășii în trei rănduri... Ati prins-o şi au luat 

săcurea şi au bătut-o de moarte, făcîndu-o tot sănge.. . Spuind 

că bărbatu-săii trece la Craiova, s'au luat eștametul dup[ă] 

el...» Pomenită o «maziloică>. — Plingere de bâtăi: «sugru- 

niindu-o de git şi spînzurîndu-o de pitoare... Aii şi fost si- 

lită în vreme de iarnă a miînea prin: coceni şi prin cringuri, 

încât i-au degerat Pitoarele. La sfintele Paşti de îestimp, 

pdicîndu-ş pîrîtul bucatelle) de prînz şi tacimul mesei, s'au 

dus singur la Predeşti şi aă petrecut acolo cu veselie, toată 

săptămăna luminată > EL spune că ea i-ar fi dat cu un «mosoru 

în'cap» <Şia cind o chiamă la masă ca să măntuce împreună cu 

el, nu voeşte...Un copilaş ce îl ai, l-aa băgat în izină şi în 

epilepsie. .la să află în casa sa ca o nemernicță] şi călătoare, 

făr a avea voe slobodă a pune mîna la ceva de ale casii, 

nid era volnică de a-ş fat[e] de mincarle) din strinsul lor, ci 

trăia cu cerşitul prin odăi. Știut este tuturor oamenilor casnit 

că fieştecare -fămee în casa sa este stăpină pe strînsura casii 

şi, de via] da la niscai fămei lucrătoar[e) o legfătură) de făină 

sai un mertlic) de mălai sati puţunțe] legum[e] sai în pah(ar) de 

rachiii, nu dă de gaba, ce, ori pentru torturi, pentru ţesut ori pen 

tru înnălbit, ori pentru alteajutorințe ale casti.» Ar fi spus el slu- 

gilor să n'o asculte, ci «să o înjure cum va fi mai răi». Nu-i face 

haine. «Răspunsul, piritul că: i-aii făcut şi el o rochie de croaze 

şi o gubea îmblănită cu samur.» _— Alt cas. «A doazi de nunt[ă], 

fiind adunaţi la masă iei cu rudeniile și cu naşu-săti, Nicolae 

în multe rînduri i-ar fi zis socru-săii pentru fie-sa : «bătae, 

bătae» ; carle) cuvînt auzindu-l nașu săi, i-ai zis, de va ajunge 

a să ţinea casa cu bătaia, nu iaste nic un lucru cu cuviinţă, 

şi cum că de atunt de cite ori sai alăturat ca pre lîngă o 

soţie a o cerca de are dragoste asuprăi, numai de cît să scula 

de lingă îel și ieşia afară] din casă, rizînd şi bătindu-ş joc 

şi vorbind cu alţii cum căii ieste urit, nic în ochi să-l vază...  



| 
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N'ai cunoscut la iel vre o meteahnă de Scîrbicune, dip[ă] cum să întimplă la alţii... lar, mai trecînd vreme, aii început a să dumestnici și a-liubi... Mai arată jăluitorul că, mergînd pre calea primare la socri, şi întrebat hiind de dinșii cum le iaste petrecerea, le-au povestit făr de sfiială uritunea ce are fiica lor asupră-i, iar iei, luînd-o de mînă, aii pus-o lingă dînsul. Însă ia îndată, sculîndu-să, au fugit cu plingere. Atunci pă- rinții iei, văzind acest feli, aă început să plingă amindoi şi să o întrebe ce vină îi găsește de-i iaste urit. Iar pirita nu aii dat nici-un răspuns ; care văzînd fată-săi şi mumă-sa, l-ai mingiiat cu vorba, că să fie îngăduitori, pănă să va mai de- prinde și ia, și așa ai plecat amindoi de au venit acasă.» O «vedea... glumind cu un Țigan ce-l avea de zestre şi tră- giîndu-se cu iel prin casă ; carele şi, Tăzgiindu-o, îi zica: «Ca. tincuţa neicăi» ,.. Au căzut cu mare melanholie cum că cu un Țigan să glumească soția lui, iar pă dinsul să-l urască, Întrebîndu-se pirita ce are ea sa răspunză la atasta, zise că, fiind Ţigani crescuț în casel[e) stăpiînilor săi, ai atastă în- drăzneală a să obrăznici.> Întrebată de ce-l urește, de către ai ei, ciar ia, tăcînd, n'aă dat nit-un răspuns, și atunce, îutrebînd pe o Țigancă bătrină care era trimisă de socru-săii pentru buna povățuirea iei, cine iaste pricina, jeluitoriul saă pîrita, ai răspuns cu frica lui Dumnezeu cum că pirita iaste pricina.» În lipsa lui, care e negustor, ea glumește cu o calfă și arată «că acele glume și rîsuri era semne ale iubeştilor. .. După venirea lui de [a] București, întrînd în toropeala atasta, au început â cerceta prin lăzi, și aă găsit o legfă]tură) cu farmece şi cu șore- cie și cu multe fleacuri careie arătă de să văzură înnaintea ju- decății, și încă au mai găsit și un inel al mai sus numitului Ni. colă Calfa, iar 27 rubinel[e) îi lipsesc. lar, pentru aceste bol. doaşe de farmece şi de șorecie, cu alte fleacuri, făcu pirita tă. cere... nelu îl luase pîrita schimb pe nește metanii ce le-ai avut iel în oglinda casii, > Fusese trimeasă la pază, în casa Cucerniciei Sale «protopopului». Aici are întilniri aîn casa ca mare». 10. Foaie de zestre: 144 lei în galbenţi] la gît... 4, 1 batist(ă] de oraţie... Mirazurțijl[e) &ale ce i-aă lăsat soru-sa, răposata Bă- luţa...; 1 basmă, 4 batiste... 2 castroane, I soln(i]ță de coslitoriii).> 
71304. Vol. VII, 
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1 1. Pentru epitropul bisericii Sf. Nicolae din «mahalao Un- 

gurenilor>. Se cumpără un clopot de la un Brașovean. «Bani 

străini, care s'aii dat cu embatichiii pentru folosu sfintei bisă- 

" Tică.> 

12. 1818. Foaie de zestre: «binişii de poală, îmblănit cu 

cacom, o roichie asămene, 1 tătarcă de atlaz, vărgată cu fir, 

cu şiretur(i), 1 rochie de atlaz, vărgată cu fir, cu antereu ei, 

1 faştă de maldef, 1 rochie ghermesit sadea... 1 gherdan de 

găt .. . cămăș de fludă, fămeești, cămăș fămeeşti de pănză sup- 

ţire, Garșaf cusut cu 7 răndurți), grei, cu fir; 4 perine mici, 

curățate și cu fir... elrjvete cusute .. . șe|r]vete vărgate .. -. 

paplomă pe cutnie şsaltea de cutnie..., sfeşnic de alamă». 

13. 27 lanuar 1820. Alexandru Suţu, «pentru 2 podlulrlij 

mari ce sănt și la acel oraș al Craiovei, întocmindu-se osebit 

venit». Se crează un venit de 5.514 taleri pe an. «Doaă pa- 

rale la lei, de la toate lefele Craiovei, şi încă din potrivirea 

de cîte doaă parale la leii de la simbriile ispravnicilor şi a 

sameşiloru de la cinci județă ot preste Olt», depuindu-se la 

Casa Lefilor şi la Vistierie. Comisia de administraţie se va com. 

pune din episcop; Caimacami şi Divaniţi, iar, «casieru» Hagi- 

Enuş. Va lua bani «şi de la iratul mănțăsjtirii Obedeanul». Se vor 

aa «cheltuielile școalei»: banii mănăstirii «şi căte t! 280,la o di- 

minie, din banii lefilor» (26 lanuar; e iscălit Barbul Văcărescu Vel 

Ban). Lista banilor. — Urmează măsuri «pentru aşezarea şi 

îndreptarea făntănarilor orașului Craiovei» (19 Februar 

1820). 

14. 1823. Foaie de zestre. «Un bohcealăc de naș, un 

bohcealăc de socru, un bohcealăc de soacră, un bohgea- 

Jăcii de ginere, doocă saltele de cit... , o cadrilion, doocă semi- 

zeturi... 360 lei, în 24 galbeni chisaricești, căte tal. 15, al 

sălbii.» 

15. 26 Maiii 1823. Măsuri domnești pentru «havaetul cu- 

nuniilor, din ti doi ori trei ce să luoa din vechime de la 

fieșcare nuntă». 

16. 1827. Plingerea «<contracciului moşiilor sfintii mănăs- 

tiri Sadova şi tovarăști]». Clăcașii de acolo aă tăiat <o sumă 

de pădure, cu cuvânt că face curătură de livezi... Na numai 
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că ai livez de fac fănețe îndestul pentru dobitoacele lor, ce încă le prisosește, de vând cușările pe la Ungureni.» 17. C. 1830. Plîngere către episcopul de Rîmnic «şi otcîrmuire sfintei Mitropolii», din Partea «robilor sfintei mă- năstiri Tizmana», «la satul Ceauruls. «Din copilăriia noastră, de la moși, strămoși noştrii am avut rîndț cu săptămîna la alţi arendași, şi ne da și mertic de mîncare şi pă săptămîna care eram acase la noi. Iară acum, de sint ani patru la Sfîn- tul Gheorghe viit[ojri, de cînd au luat dumnealui Dumi- tru Dudoroiu moșiia Ceaurul în arendă, nu ne-ai mai lă- Sat rindi vara, în vremea lucrului, ci, cîți sîntemit în casă, pe toţi ne iă în lucru, și de mîncare nu ne dă macar un dram de mălai sai alt ceva, încăt am ajuns murind de fome, cu Țigance, cu copii cu tot, şi goi în piele gole, — că nop- tea facemi strajă la Curtea d-lui ŞI zio lucrăm morți dă foame, cu micii cu mare; și, pă lingă aceştea, ne-ati spăriiati cu bătaia în v[rjeam|e) că nu sintem volnici să ne ducem la altă parte să lucrăm pă mălai sau pă o piine; ci încă, ce vede pă la Noi, vite sai prune, ne-ai luot tot, — că numitul arendași ati făcut $aptezăci de cară de porumbi, lucrat de noi, iar noi, toată Țigă- niia, n'am făcut nici doo-trej cară de porumbi; și mai ales noo, lui Marin și Dumitru, ne-au luot și finu, an și estimpi, plata (5zc) 28 şi trei cară de prune. Și nu mai ştim ce să ne fa- cem, că nu putem să ne facem morte.» Cer a fi scăpaţi de «acest groznic arendași, și vom da şi noi birţ ca ceilanţ robi ai sfintei mănăstiri». Iscălesc: Julea, Becoi, Duţe, Bu- noiii, Porom. 

18. Pe la 1830. Plingere contra unui zapciii. «Ne ajunde (sic) de toti am cheltuială câte ti 5 conacu și, dacă n'avem căte un pui de gaină, chelcăm (sic) o jum[ăjtate de sfanți.» Iscălesc și: Iovan Pobirce, Nicolae Gogan și Gheorghe Boldan. 19. C. 1833. Plingere a unui Sava Bulucbașa. «Dar atunci, peste puțină vreme, sosind armiia rusească aici, în pămăntul Țării-Rumănești, şi deșchizăndu-se în partea loe[ullui  frici, mai vărtos fiind şi pria (?) cu apropiere de Dunăre, ştiindu-se de primejdie, şi neîndrăznind a merge acolo în fața locului, nai apucat acel protopop să facă nici o cercetare.»  
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20. C. 1835. Plingere a robilor Tismenei, «Noi pănă acum 

plăteam birul, adecă dajdia nostră, la Preosfinția Sa părin- 

tele Partenie, egumenu sfintei mănăstiri; cel mai de frunte 

căte ti 15-20 la un sfert, şi mijlocu căte ti 8, şi cei mai de 

jos căte ti 6 la un sfert, făcănd cislă, careşi după puterea 

lui, şi tot ne venea cu grei, după scăpăciunea nostră Şi 

mare sărăcie ce săntem împresuraţ. Şi acum, unde aşteptam 

bucurăndu-ne şi slăvind pe Dumnezăi că am ajuns supt măna 

unui prea-milostiv stăpăn şi de tatăl ceresc încorunat cu 

toate cele desăvărşăt, aşteptănd oreșice îndurare, vedem că 

acum mai mare jac şi amar au căzut pe capetele nostre ; că 

ipistatu cel din cinstită poruncă orănduit, împreună cu zap- 

cii, sati pornit cu o ră socoteală asupra nostră, de ne-ati apucat 

acum de lam plătit bani sfertului ce urmează, a lui Sfântul 

Gheorghe, de fieșicare, şi bun şi răi, căte t 20 de una fa- 

milie, şi flăcăi nevărsnici, necăsătoriț, cum şi nevolnici ce 

era ertaţi, iar acum întocmai ca ș[i] pe cei buni.» Iscălesc și: 

Zlătăroii, Mintună, Zambu. 

21. 1835. Plingere a «Floricăi sin Pan Zbaroi, roba sfintei 

mănăstiri Tizmana». «Mă aflu numai cu copilaşi şi capul 

miei ; altă nici pitoră de vită nu am, şi mă vaită că nu oi 

să poci să-i scotu din fomete, şi dătore sintă lei patruzăci la 

părintele potropopu Andrei ot Tărgul-Jiii] și la Dumitraşco 

Tobă ot Tămășăști, iară zăce toată în biru. Şi acu, de să vor 

strănge toți datornici, pote să dai un copilă ca să mă plă- 

tescii, și nici opincă în pitorile nostre pe iarna atasta nam 

încălțati, şi am earnati într'o &oercă de tufă, că n'am fosti 

vrenici să ne facem bordei...Să mă earți de biri, că nu 

mai sintii vrenică a da biră, şi, nu numai a da. biră, ci nici 

copii a-i creşte, că numai furca, atătă-i hirana me a creşte 

copii; şi nici lucru de furcă nu mai găsăsci pe la mueari, 

nu mai găsăscii să-i hrănescii. Și cum va fi mila Priasfinţii 

Sale asupra ticăloşii mele.» _—E iertată de bir la 25 Februar. 

22. 1835. Cerere de a fi numit slujbaş la episcopia Rîm- 

nicului. Se trimete de episcop la archimandrit. Pecete cu co- 

roana, şi inițialele: «Ne(ojf[i]t, ep. Rmnac.; 1824.  
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III. Alte documente rîimnicene. 

1. 10 anuar 1783. Sătenii din Brezoaia şi Călinești se învoiesc la <păciuire» a-și împărţi cheltuielile făcute la cearta lor. — Și aiurea se pomeneşte «cartea de pace». — Copie mo- dernă de d. avocat N, lepure din R.-Vilcii. 2. 10 Iunie 1783. Zapis între «moștenii din satul Brezoaia» și cei din satul Robești, pentru hotarele lor. <Gruiul lui Dom[a].. . Fintina izvorului... În valea Călineştilor, în furcitură ... Un picior de munte al Robului, ce-i zic Gligo- manu, poala muntelui din obirșia izvorului frumos... Şi multă gilceavă și Prigonire avînd între noi pentru acest codru poală de munte, al Robului, care în anul trecut făcîndu-se şi bătae acolo în munte, de amîndouă părțile, s'au întîmplat de s'au făcut și moarte.» Se adună acum la Pitești, şi se înțeleg. «Ne-am socotit amîndouă părțile ca să nu ne mai sărăcim cu cheltuiala judecăților şi cu atita frămîntătură de Oameni și cu mărturisanie, şi, pentru ca să lipsească toată Pizma și vrăjmășia între noi, amîndouă părțile cu o dragoste ne-am învoit și ne-am împăcat», ete. — Copie modernă, de d. avocat N, Iepure din Rîmnicul. Vilcii. 
3. I-iă Iulie 7201 (1783). Moşneni din Robești, Călinești, Brezoaia vind ciarba muntelui Gligomanului dumnealui Vă. tafului Dinului, să o pască vitele în ani 23... » pe an cite talere 14». Iscălesc doi Lăzureni, Ion Tilică, Mihăilă Lupu Și alţii. Scrie un popă. — Copie modernă, de d. avocat N. Iepure din R.-Vilcii. 

IV. Documente din colecţia d-lui profesor Şap- caliu din Cîmpulung. 

1. % rpaa ESKSprn, 12 Iunie 6980 (1472). Radu-Vodă, <fiul lui Vlad marele Voevod», pentru un Baico și alţii, ce au ocină la Dușeşti. Tudor (?) Neagu Vel Vornic, Dragomir Manev, Cazan Sahacov, [Neagoe] Borcev, Nan... Mal ()-Vornic, Stan Tepev Stolnic, Vălcul Vistier, Vintilă Păharnic, Vladulă Comis, 
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Drăghici, Jititan, Stratornici. Monogramă cu roșu. Pecete mică, 

roșie, ruptă. Pergament 1, 

2. 8 anuar (fără an = 1578-82). Mihnea-Vodă, fetei lui Vlaicul 

Logofăt, din Coteşti, Dobra, întărindui ocina la Bughe, care-i 

era de zestre. Pomenit Văsiit. Se dai şi erunu[H]. Ea era 

soția lui Miriţă. Fără boieri. Ispravnic Mitrea Vel Vornic. 

Serie Brătil[ă]. Monogramă cu roș. Pecete peste hirtie, cu 

şnur verde. 

3. Gherghița, (data e ruptă, lipsind jumătatea în lung a. 

documentului ?]. Mihai-Vodă, lui Radu Vel Comis (Buzescu) și 

filor lui, pentru o ocină cumpărată de el. Marturi: loan Vel 

Vornic, — Stroe Stolnic, Şerban [Păharnic]. Monogram cu 

roșu. Iscălitura. Domnului. 

4. Tîrgovişte, 19 April 7118 (1610). Radu-Vodă, pentru 

jupaniţa Stanca Clucereasa şi fiii ei, întărindu-li doi vecini 

din sat din Nămăeşti, Diagomir şi Stanca, şi fiii lor, Stoica 

şi Ducul; «pe cari mai sus scrişii vecini i-a cumpărat jupaniţa 

Stanca Clucereasa după moartea jupanului Radul biv Vel 

Clucer Florescul* de la Bran din Bogătești, drept 3.800 aspri 

„gata>. Marturi : Cernica Vel Vornic, Lupul Vel Logofăt, Nica 

Vel Vistier, Mărzea Vel Spătar, Gligorie Vel Comis, Bărcan 

Vel Stolnic, Stanciul Vel Păharnic, Leca Vel Postelnic. Scrie 

Nestor Logofăt. Monogramă cu roş. Pecete ruptă. Iscălitura 

Domnului. Slavon. 

ş. 8 Iulie 7122 (1614). Săteni din Geamenile dai zapis 

«Log[ojfătului Vintilţă]», «cum i-am dat noi un Rumănu 

anume Stroe...,ca să fie Logţo]fătului de moșie . . -» pentru 

o tocmealță] ce-aii fost fapt cu cumnatul Bălţa, că i-aii fost 

văndut cumnatul Bălto un Rumăn, anume Stroe; det acel 

Rumăn nu i-aii foststătători, ce i-am dat pre cestalalt Stroe, 

să-i fie Rumăn pentru Rumăn.> Marturi: «Paraschiva Loglo|- 

fătul şi Stamaţco şi Pătru iuzbaș|a] şi Nan Logofătul de Măgu- 

1 Cf, ediţia mea din Constantin Căpitanul Filipescu, p. 24, nota 2, și 

Lăpădatu, în Transilvania pe 1902. : 

2 Trebuie să fie din 1596. V. vol. V, p. 290, n0 9. În acest an, pe vremea 

năvălirii Tatarilor, Mihai-Vodă stătu la Gherghița (Walter, în Papiu, ], p. 42). 

3 V., pentru Florescul, vol. V, p. 682 (ef. did, p. 296, no 16). 
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reani>. Scrie «Stoi Catărgan>. Două iscălituri şi o pecete cu negru. 

6. Tirgovişte, 8 Februar 7133 (1625). Alexandru-Vodă, fiu lui Radu, pentru satul Dragoslavele, scutindu-l za KRBAd che ck- HSM, H 8 AA, Hi aa ROCWK, H 34 ROA 1 34 Kon TCĂCKIH, H 8a CSXA WRUWA n 84 Wribunaui ui 34 BâNiH WP cSAcTRO H 84 Rhiepie H 34 Fopuiina 34 wRui H a căini HA CBAKE CaSRoke («de cible şi cu fin(?), şi de mied, și de ceară, și de boi, şi de cai domnești, şi de oaia seacă, şi de opcinași, și de banii pe judeţ, şi de căşerie, şi de gorştina de oi, și de porci, și de toate slujbele»), etc. dar vor da Rn EAHIS aculS no arc acearH, uk Ad twekha,ker HI Ad piaăraer, n Ba Kpka wReuitare TOBWiHS Aa Aaa PCAKAUH 110 „cr. tWRII kn EAine ARTE, a Apsr HEUTOX, HI Aa ce S3HMAET nSRacu unu sa WEUS Bânni Huo uuwro pask'k cie MICA 84 cae EMUIEDEUNCE, Ad AaAST RATA TOAINS ua kp'kae romiuS, n rin Acckru KIATH RATA McuS («pe fiecare lună cîte zece galbeni: nici să scadă, nici să crească, și la vremea goștinii oilor să dea Domniei Mele cîte 208 oi pe un an, și alta nimic; nici să dea poclon, nici bani de oaie, nimic, afară de cisla pe oi ce zice mai sus, să dea în ori-ce an pe vremea goștinei, şi acești zece galbeni pe lună») !. Aveau privilegiu de la tatăl său, Radu. Marturi : Papa Vel Vornic, Fiera Ve] Logo- făt, Vladul Vel Vistier, Mihu 0) Spătar, Vartolomei Vel Stolnic, Bratu] Vel Comis, Gherghe, Vel Păharnic, Dumi.- trachi Vel Postelnic. Ispravnic Fera Vel Logofăt. Scrie Udrişte!, Monogramă cu roș. Pecete ruptă. Pergament slavon. 
! Cf. cu documentul din voi. V, p. 438, no 6, sai cn cel de pe pp. 451-2 n9 11, did. Să se Compare şi cu actul din Tîrgovişte, 27 Ianuar 7122 (1614) al Îni Radul Voevod (în titlu şi fendele Almașului și Făgarașului), pentru Mihail și Nasta și Negul Cornei (Reophiea), Lazar, Drăghici, Stănilă, Stoica, învoindu-li să fie scutită 3a sup n aa kxsaa H BaceN H 34 WkuH H 3a cSk waus H Bă AHKMS 3a nusau n 3a roputu[ a] 34 CRHHH, n pasi MEA, H pan KoNH ga WA4K Hi 34 păsoT rnck$S n păsi Ehu[n pu H pasi sanii Wwr cSacraw A HE Sucuri S ca um u paii Rice cASRoue n AdKBE €AHKa cor npea akro 5 BEMAE FCARMH (ede bir și de cîble şi de fîn și de oi şi de vaie sacă şi de dijmă și de albine şi de gorştina de porci și de mied şi de cai de olae şi de robotă domnească şi de vinăriciă şi de bani de judeţ, și să nu între în satul lor şi de toate slujbele și dăjdile ce sînt preste an, în ţara Domnici Mele») (Hârtii Golescu, depuse la Academia Romînă),  
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7. 18 April 7144 (1636). Mai mulţi săteni dai un zapis 

«la măna Stoică Popei ot Nămăiaşt|i], ca să fie în pasle] şi 

slobod de acum nainte, şi de niminilea val să n'aibă; pen- 

tru căce ne fostu noai Rumăn de moșie, şi, căndu am văn- 

dut:mușie de în Nemuiașt|i], de în sat, iar pre acestu om, 

anume Stoica Popa, nu l-am văndut, căce ai fostu numai cu 

capul, ce kam lăsat să fe slobod. Iar, căndu ai fostu acum în 

zilele Domnulu(i] nostru Mateiu Voivod, noi l-am îartat să fie 

.în pace du rumănie... Şi cine se vah ! scorni a sparge acesta a 

noastră tocmală, să fie proclet»>, etc. Între marturi: «Radul 

Jumăra i Ba(dea) i Neguţ». O iscălitură şi trei peceți. | 

3. Tîrgovişte, 3 lunie 7150 (1642). Mateiă-Vodă, unor să- ] 

teni din Gănești. Nume: Prodana, Stoiana. Între marturii za- 

pisului de vinzare, şi un Stan Stolnicul din Piteşti. Mărturia boie- 

rilor. Monogramă cu roș. pecete ruptă. Iscălitura domnească. 

Pergament. Slavon. 
| 

9. 17 Mart 7156 (1648). Mateiii-Vodă, lui «Stroe părcăla- 

bul din sat din Nămăeşti», pentru a apăra acest sat şi satul 

Danul (ambele în Muşcel), «care săntu ale coconului ale lu 

Mateiaş, de cătră toți oamenii : nimenilea să nu umble cu vite 

pre aceaste moşii. lar pre cine va prinde părcălabul oameni de 

laturi dintr altă parte umblăndu cu vită pre aceaste MoȘIĂ, 

să fie volnic cu atastă carte a Domnii Mealle) să-i bat[ă] mult 

şi să-i gonească afară de pre moşie, păn i va scoate de ple) 

hotarul acestor sate ce seriii mai sus, şi de nimenelea opreallă] 

să n'aibă naintea cărții Domnii Meal[ej, — că așa iaste învă- 

[(țjătura Domnii Meal(e].» Monogramă cu 105. Pecete octo- 

gonală cu chinovat. [scălitura domnească. 

10. 26 Mart 7163 (1655). Costandin Șărban, lui « Lunea Ro- 

şul din Nămăeşti ot sud Muşcel..., ca s[ă] fie volnic cu 

atastă carte a Domnii Meal[e) de să opreaască pre Radul lu , 

Drăgan de pre dealniţa lui, carie iaste Lunei dat[ă) zeastre 

de la socru-săti Gherghe Pit. den Lazure, carțe) aii fost den 

partea lui, den partea Părvulească». Monogramă cu roș. 

Pecete mică cu chinovar. Iscălitura Domnului. 

  

1 Pentru asemenea forme, v. vol, VI, p. 468 şin. 1.
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II. 27 Octombre 7164 (1655). Costandin Şărban, pentru Vintil(ă) Clug. i Dumitrașco Post., fiii lui Negoe Log[ofătul), ne- poţii lui Vintilă Vornicul, «de să aibă a-ș ţinearea satul Nz. m[ăJeştii, cu tot hotariul şi cu toț Rum(ăjnii, căț se vor aleage, Cum au ținut și moșă-sa Stanca, jup[ăneasa lu Vintil[ă] Vornic». Monogramă cu Toș. Pecete mică, rotundă, cu chi- novar. Iscălitura domnească. ” 
12. Tirgoviște, 20 Decembre 7166 (1657). «Eu jupan Panno Filipescul Vel Spat.!, i Chirca Banul i Ventilţă] Log., cu frate. mieii Dumitrașco, fetlojrii lui Neghiţ[ă] Log, și noi fecorii lu Drăghig Sluj.: Papa Cauș, Ventilă Post., Mihaiă Spat,, nepoții Ventilăv Vor(nijcu», dau zapis satului «Dragoslavele de la scală, unde iaste chiia ot sudstvo Muș. i Pad. (sic), ca să s[ă] știe cum ai fost un sat al nostru mai de nainte vrea- (e), iar, cănd au fost în zilei[e, răposa[tujlui Mateii-Vodă, Părinții noștri ei ai avut mult(ă) pără și gălăavă cu dinșii pentru rum[ă)niia, și aă luaat Dragoslăveanii și leage de-ai jurat de cătră ei cu 12 megiaș, cum că nu le-ati fost Ru. m[ăjni, iar, după aceaia, și părinţilor noștri căzăndu-li-sfă) a luarea leage preste leage preste dînșii, 24 de boiari, răposatul Matei-Voaţă] şi toț boiarii Divan[ullui ai socotit pentru dinșii, decăt să mai poarte părinţii noștri pără şi legi, mai bine să fie o tocmeal[ă] și o paăle] întru dinşii; fiind și Dra. goslăveanii un sat de marginaa țărăi, la hotar, și purtănd atătea Slujbe împărăteșt[i] și crăești, domneștii] și multe ol[ă)- cărie cu solii şi cu toate trebele] Domnii și ale țărăi, intrat. ai singur reposatul Mateii-Vodţă] și toți boiarii la miljlo- cul lor, ca să fie o tocmeal[ă) și o pat[e] între dinşii, să-i lase pre o răscumpărătoare. Derept aceaia şi părinții noștri diu!m- [neajlor încă ati socotit şi se-aii tocmit cu Dragoslăveanii denna- intea răposat[u]lui Mateiu-Vod[ă) și a tutjujror boiarilor mari și mic, în Divan, de ş' au răscumpărat capetele și fet[oJrii și toat[ă] moșia lor, den hotar pănă în hotar, de rum[ă)nie, şi le-ai dat lor trei mii de galbeni gat[a], cu bun(a] voe a lor, de și i-au împărțit ei, fieșcarel[e] căt i-au făcut partea, făcăn- 

LV. ediţia mea din Constantin Căpitanul, Prefaţa,  
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du-le zapis la măna lor, cu atăta boiari mari mărturie», pu- 

nînd şi blestem. Staii în pace «ca la 16 ani». Acum, supt Cos- 

tandin Şerban, «dup[ă] moarte părinţilor noștri, încă nea- 

am apucat de dinșii pentru rum(ăjaia, și am vrut să luăm 

leage 24 de boiari ca săi călcăm, iar apoi noi, văzănd zapis 

de la părinţii noștri...» şi, căzănd şi ci, împreun[ă] cu mulți 

boiari, la noi, cu multe “rugăciuni, am soc[oltit să nu mai pur- 

tăm ni& o gălcavlă], ce ne-am tocmit cu dinşii dennaintea 

D[o]mnu nostru și a tot Divanul, și ne-aii dat Dragoslăveanii 

şi noao preste ceale 3.000 de galbeni încă ug. [300], de se-ai făcut 

de toț ug. 3.|3]J00 — şi i-am scos din toate cârţil[e) şi den toate 

hrisoavel[e] dea căte n'aă fost scoş de părinţii noştri.» Bies- 

tem contra cui va călca învoiala. Iscălituri şi peceţi: Pană 

Spăt. Filipescul, Vintilă) Logofăt sin Nagoe Post, Chirca biv 

Vel Ban, împreună cu jupănesa me Dumitrana !, Radu Post. 

i jupaniţa eg Gherghina, Popa Ceaușul snă Drăghit Vist., 

Vintil[ă) Drăghitan, Alixandra fata lu — triche (rupt: Chir- 

che?) Banul, Drăgoi Căpt.»?. 

13. 15 Lulie 7171 (1663). Nişte săteni din Nămăeşti dau 

zapis «acestui Rumăn al nostru, anum(e] Şteful, şi cu frații 

lui, și fetorilor lor, şi nepoților, şi strănepoților lor . . -» de 

i-am ertat de rum[ă]nie», fiind slobozi de spre ori-cine «den 

rubedeniia nostră, pentru că ai fost înpresuraţ de alți boiari, 

iar noi am găsit cărțilțe] nostre, şi i-am scos de la acei 

boiari şi i-am ertat.» Blestem pentru cine ar sparge zapisul. 

«Alta, iar i-am ertat cu locul casei şi un loc în cămpi de 

3 carle] de fân.» Marturi: «Stroe părcălabul i Bosiiuţi Stan 

Bercea ..., Oprea Măceș». Serie «Ilie Loglojfât, snă Dum[ijru 

Grec ot Dlăg[ojpolea, și mi i-am pus şi inelul mai jos, cu is- 

călitura». Peceţi şi iscălituri. 

14. 5 Februar 7173 (1665). «Diicul Log[olfătul ot Mogo- 

şani» dă zapis lui Vintilă Logofătul, vinzindui un Rumin 

din Nămăiești «și cu trei fetorii ai lui...., pentru că, fiindu 

în satul dumnealui, altuia nu se'i căzăt a luca, şi, fiindu-mi 

1 Sora lui Pană Filipescu. 

2 V. actul domnesc din 22, în ediţia mea a lut Constantin Căpitanul, pp. 

<m-arr. Alt act pentru Dragoslave (privilegii generale), aici, V, B.  
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şi mie nevoi de ban[i), îem văndut dumisal[e] de a mea bună voi şi fără de nici o silă, şi cu moșiia, a patra parte din într'o delniță.> Între marturi: «Radul Capt. Știrbeai măr- t[uJrie, Gligorie Buneavit, Ion Vel Capt,,... Stroeviă, Bar- bul Felieşian mărturie, Hamza Logofăt». 
15. 6 Mart 7173 (1665). Radul Leon-Vodă, «oamenilor boiarilor Domnii Meal[e] Ventil[4) Log. i Dumitrașco Log, ca s[a] fie volnit cu asastă carte a Domnii Mealţe), de s[ă) oprească pre toț Roșiei de la satul Nămăeştii dup[ă] niște loc[ujre ale lor». Monogramă cu roș. Pecete mare, rotundă, cu chinovar. 16. 13 Octombre 7174 (1665). Radul Leon, «ție Ceaușoae, carei ai fostu fămeae Lunii Ceauşul den Nămăești ,. .. pentru o moșie de aciia, ce să chiamă Drăgan», pe care zice căa cumpărat-o, fără a o putea stăpîni, Radul vtori Logofăt. «De care lucru, iată) că te oprescu Domnie Mea de la acea mo- şie, de acum nainte să nu:o mai ţii tu. Iar ţie, de-ț va părea strămbu, tu să vii ai, naintea Domnii Meal[e], de faţ[ă).» Monogramă cu roş. Pecete mare, rotundă, de chinovar, 17. 27 lanuar 7176 (1668). Radul Leon, «lu Dumitrașco Vornicul ot Jileşt[i] . . ., de s[ă] apuce pre Ghiura şi pre Tu- dorache, verii Paraschivei Căm(ina+) ot —,să dea oi 316 şi vin veadre 400 şi ug. 40 și boi 3, vat 2, care le-ai fostu luatu ei de la casa lu Dumitrașco Vornicul, pentru o pără ce ai avut de faţ[ă] naintea Domnii Meale în Divan, zicăndu Ghiura şi Tudorache cum că ai dat văru-său Paraschiva Căm. nişte bani lu Dumitrașco Vornicul la nevoia lui, căndu aii fost la Moldova, însă ug.—.lar Dumitrașco Vornicul el așa ai zis cum că acei bani n'ai fostu ai ginere-săi Paraschivei Căm., ce i i-au dat Costandin-Vod[ă] 1. Într'aceaia Domnia Mea da- tu-le-am la miljlocul 6 boiari adevărlăjtori ca să le îi seama și Să-i tocmească.» Ei condamnă pe Dumitrașco, Ciștigătorii merg la el «ca (sic) un aprod... . de i-ai luat aceaste bucate și bani ce scriă mai sus». Dumitrașco se plinge iar, «și ati Cerșut leagea țărăi. De& Domnia Mea, dupe obiceaiul țărăi, 

: Pentru acest Dumitrașco de Jileşti, fost partisan al lui Hrizea-Vodă şi pentru aceia fugar în Moldova la 1655, v. vol, IV, p. 36, no xi. 
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datui-am 12 boiari jurători, să jure cum n'aui fostu acei 

bani ai Paraschivei Căm., ce ai fostu de la Costandin- 

Vod[ă), şi, căndu ai fostu la zi, aă străasu leagea deplinu, 

și ai jurat toț. Des, de pre jur[ă]măntu, iar ai venit de faţ[ă] 

naintea Domnii Meale în Divan, şi ai arătatu Dumitrașco Vor. 

amăndoao răvaș!ejle domneştii] şi cartea celor 12 boiari, cum 

ai jurat; iară Ghiura şi Tudorache, ei încă ai cerșut leage 

preste leage, 24 de boiari, ca s[ă] jure, şi le-am dat Domnia 

Mea, dupre obiceaiii, 24 de boiari, pre răvașțe] domneșt[i]. 

Iar apoi ei nit cum nu sai apucat de leage, ce ai fugit 

acas(ă] și aă lăsat amăndoao răvașțe]le, şi ai rămas de leage. 

Derepti aceaia, am dat Domnia Mea lu Dumitrașco Vornicul 

atast[ă] carte a Domnii Meale, şi cu sluga Domnii Meale ce 

s[ă] scrie mai sus, să-ş iă toate bucatele și banii ce i-ai iuat 

Ghiura și Tudorache; iar, pentru zeastrele featii lui, să aibă 

a ținearea moșiile şi Ţiganii ginere-său Paraschivei Căm., — 

însă păn în cătu-ș va plini zeastrele, atăta să iă și s[ă] ţie. 

Pentru că a rămas Ghiura și Tudorache de leage și de ju: 

decatță] denaintea Domnii Meale den Divan.» Monogramă 

cu roş. Pecete mare cu chinovar. 

18. 23 Iulie 7179 (1671). <Antula, nora Diicului Logofăt 

ot Mogoșan(i], împreun[â] cu fii-mea Bogdana», daii zapis 

«popei Radului snă Stanciul Roşul ot Nămăeşti», pentru vin: 

zare de moşie. Nume: «Dragul», «Draglojmir Flanda». «Cu 

ştirea tutulor fraţilor şi boiarilor ş'a megiiașilor carii sănt 

părtaș în sat în Nămăești, pre moșii.» Marturi: «Stroe păr- 

călabul şi unchiiașul Radul Șchiopul şi Neacşa Cauşoaie și 

Oprea Măceş». Iscălituri și peceți. 

19. București, 27 April 7180 (de la Hristos 1672). Gligorie- 

Vodă, fiul răposatului Gheorghie Ghica-Vodă, «Ducului iuzbaş 

şi jup[ăJneasii iui, Velica», dindu-li ocină la Călceşti (Mușcel), del- 

nița «ce s[ă) chiam(ăj a casii», delnița Bertii. Nume: Costina, 

Radu Bărzoan. «Mărul cel brăgescu.» Marturi: Gheorghie Vel 

Logofăt Băleanul, Stroe biv Vel Vornic, Ventil[ă) Vel Ban, Nea- 

goe Vel Vornic, Hriza Vel Vornic, Toader Sturzea Vel Spă- 

tarul, Badea Vel Cliuz., Stoia Vel Post., Curuia Vel Păharnic, 

Preda Stolnicul, Matei Vel Comis, Matei Vel Sluger, Staico 
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Vel Pitar, Radul vtori Logofăt. Scrie Mihai Logofătul. Mo- 
nogramă cu roș. Pecete peste hirtie. Iscălitura Domnului. 

20. 4 Decembre 7185 (1676). Duca-Vodă, «ție popo Ra. 
dule și ţie Dumitre Roș, şi altor sluj[ijtori carii sănteţ în saat 
în Năm[ăjeșt(i]», pentru împresurare de moșie, «la nişte lo- 
curi ale lui, anume) Bobul şi Mata, și locul dă stupină». 
«Dă s[ă] va tinde fr'u-unul a lua măncar (sic) un paiii», va da 
seamă. Monogramă cu roşu. Pecete mică octogonală, cu chi- 
novar. 

21. 29 April 7192 (1684). Şerban-Vodă, către o slugă al 
lui Vintilă Spătarul de la Nămăești, «ca s[ă) fie volnic cu 
acastă carte a Domnii Meal[e] dă să oprească pre tot omul 
dupre moșăia Năm(ăjeștilor, veri-cin[e| cu ce ar fi, nimeanea 
cu nimic să nu o mai calce d'acum înnainte, și să aibă a 
cosi şi livezile cu fănu, care le-ai cosit şi mai dănainte vreame ; 
și dă cătră nimeanea opreaal[ă] să n'aibă». Monogramă cu roşu. Pecete octogonală cu chinovar. 

22. 26 Iulie 7r1g2 (1684). Megiiaşi dau adeverinţă pentru 
satul NămiăJeşti, într'o afacere de hotare. 

23. 26 Iulie 7192 (1684). Adeverinţă de la « megiiași» 
chemați pentru a hotări locuri în Nămăeşti. Iscălesc, între alții, 
«ei Gherghina județul ot Cămpullungu», cei Vălcul intii 
ot Rucăr» (= 222). 

24. 6 Iunie 7195 (1687). Popa Radul și Dumitru Vătaful 
și Isar și fratele lui, «şi cu toatlă] ceaata noastră» de la Nă- 
măieşti, dai zapis lui Vintilă biv Vel Spătar, «cum să s[ă] știe că nea-am sculat noi d'am răscumpărat un Rumăn al 
dumnealui... şi cu fegorii lui; care Rumăn ai fost de mo- 
șăe al dumnealui». Ei îl cereau ca al lor, iar Vintilă a adus 
acum un vtori Portar, cu «carte domneaască şi cu cartea pă- rintelui patriiarhul chir —, cu mare afurisanie asupră la 12 megiiași den împrejurul satului Năm[ăeștii», Megiașii dau 
dreptate boierului. «De& noi, văzăndu așa, dat-am acest za. pis al nostru la măna dumiijsalțe] Vintilă Spătarul, ca să-ş ție dumnealui aceși[i] Rumăni și cu dealniţile, cu bun(ă) paaze), pentru că am umblat noi ca nișt[e] oamenți] făr de lucru, amăgindu-ne unii şi alții.» Iscălituri. Între ele, «lor- 

   



30 DOCUMENTE DIVERSE, 1V 

dache Can[tacuzino] Stolnicul, mărturie, Șărban Vel Comis, 

mărturie, C. Brăncoveanul Ve[i]) Spătar, mărt[ujrie»!, şi un 

«... Vei] Dvorlnic] mărturiei». 
25. 24 Iunie 7207 (1699). <Șărban biv V! Com(i]s» [VIă- 

descu ; v. n” precedent] dă «carte de judecat[ă] şi de mărtu- 

riseaal[ă] dumnealui Costantin V' Pitar i Mihai vt. Post. i Barbul 

snă Vinti)[4] Banul Corbeanul?, pentru că aii avut întreb|ăjciune 

de faț[ă] cu slujlijtorii şi cu Dumitrul Văt. și cu tetorii popei 

Radului ot Năm(ălești, pentru moşiia ce ai dumnealor acolo 

în sat, zicănd dumnealor că li-o împresoar[ă] și o ară și o 

cosescu și stai împotriva ispravnicului dumnealor.» Domnul 

Îl trimete pe dinsul să aleagă moșia. Și încălcătorii măr- 

turisesc drepturile Corbenilor, — care se confirmă. Marturi : 

«pop Nicola, pop Ion, az Stanciul județul ot Dlogopol, Ma- 

nol[e] judeţul ot Dălgopol, Radul județul ot Dălgopol». 

26. 20 Februar 7215 (1707). «Vladul Dragos de Cămpul- 

lungu», cu ginerele săi, daii zapis <jup[ăjnului Barbului Cor- 

beanul», care și-a aflat la Cimpulung doi Rumini «de baș- 

tină», din «satul dumnealor de la Nămăiaștă .. . fugiț de multă 

vreame». Ei se aflai «la casa mea», și unul îi era ginere. 

«Am venit ia dumnealui de ne-aîm rugat de ni i-ai dat pă 

chiezeșiia noastră, de acum păn la Sfeti Ilie să aibă a merge 

iar la satul dumnealui, la Nămăiaști, și, căte dejdii şi slujbea 

boiarești ar fi, să aibă a le trage la satul dumnealui la Nă- 

măiaști. De&, necrezăndu-ne pă noi, am adus pă părcălabul 

dumnealor den Năm[ăliaști. de ai întrat chezaș pă noi: de 

nu S'ar afla Stan Rumănuli brat ego Ion, şi de nu va merge 

păn la zi la satu, ci vor fugi, să avem noi a-i căutare, să 

ducem la sat, iar, nedicănduii și fugănd Rumănii, să aibă 

dumnealui a-i căutare la noi Rumănii; pentru că așa nea-am 

priusu -şi nea-am legat de a noastră bun[ă] voe.> Marturi 

şi «chir Calot[ă]» și <Manul Păh[arnicul)». 

! Iordachi era fratele lui: Șerban-Vodă, iar Șerban Comisul, fiul lui Pirvu 

Vlădescu (Doc. Cantacuzinilor, p. 111, 09 III). 

„2 Pentru uneltirile altor Corbeni, Dumitrașco, fratele lui Vintilă, și Matei, 

contra iui Constantin-Vodă Brincoveanu, v. Iorga, Cronicele muntene (din An. 

Ac. Rom. XXI), p. 30 = 332. Mihai e pomenit și în Doc. Canfacuzinilor, 

p. 205. V. și nt următor. 
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27. 10 Februar 7216 (1708). Constandin-Vodă, «ție, Stan- 
ciule părcălabe Amăra ot Rucăr», :pentru «un munte den 
hotarul Năm(ăJeștilor». «Să cauţi unde ați dat banii, să ţi-i 
iai, şi să laș muntelle), ca să-l stăpăneaască boiariul Domnii 
Meal[e] ce scrie mai sus.» Poruncă «și ţie, Radule al Livrii 
ot Dragoslavel(e)», pentru acelaşi lucru. Monogramă cu roș. 
Pecete mică, octogonală, cu chinovar. 

28. 3 Novembre 7219 (1710). Costandin-Vodă, «lui Dumitru 
Vătaful îi popii Oprii den Nămăești», pentru ocina lor, pe 
care «o aii fost văndut ma[ijca Todosiia, rămăindu săracă de 
bărbat» 1. Fusese judecată la <Şărban Prisitaanul biv V! Com., 
fiindu ispravaicu la Cămpullangu». Monogramă cu roș. Pe- 
cete mică, octogonală, cu chinovar. 

29. 4 August 7260 (1752). «Iane biv Vel Pit. i Nicolachi 
biv Vel Coh., ispravnici Muşcelului, Dvorc. Cămpulungului», 
judecă pe popa Gheorghie de la Nămăești și pe ani nepotul 
Vătavului Dumitru. Nume: Isar, Sava. Iscăliturile. 

V. Documente cîmpulungene. 

A. Din colecţia d-lui Gr. N. Balotă. 

I. «În scaunul cetăţii în Argeș (apruiu)», 23 Maiii 7116(1608). 
Radu-Vodă, lui «Pătru ot Argeş», pentru via lui din Măică- 
nești, «partea lui Mrăzan», lui Neguţ ş. a. Marturi: Radul Cliut, 
Buzescu), Ceraic[a] Vel Vor., Stoica V. Log., Nica V. Vist,, 
Mrăz(a] V. Spat., Bărcan V. Stol., Gligorie V. Com., Stan- 
ciul Păh., Leca V. Post., Cernica V. Vistier, Serie Pădure Aaa. 
rpam. Monogramă cu roș. Pecete peste hirtie, cusută cu șnur 
albastru. Iscălitură domnească. Slavon. — Traducere din seco- 
lul al XVIII-lea, 

. 
2. 10 Mart7133(1625). «Părvul ot Habă ot sudstvo Vlăc[e]» 

dă zapis lui «Preda i Oancea ot Lereşti, carii sănt de ru- 
deniia mea», dindu-li «partea mea ot Iacovești, însă, de în 
șas[e] dealnițe de păm[ă)ntu, dăruitu-le-am 3 dealniț[e] şi cu 
Rum[ă)nii căţ să vor afla, iar cealea trei dealniț[e], ei m'am 

1 Să fie 'Tudosca, văduva lui Dumitrașco Corbeanul? V. mat sus, n. 1. 
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tocmit dă a mea bună voia cu acești boiari ce sănt mai sus 

scriş, de mi i-aji dat trei mie de bani, şi le-am dat și cealea 

trei dealnițe... Păntru că aceaste moşii fost-aă împresurate 

de rudeniia lu Petru, anum(e] Sava, și fetorii ei, anum(e) Milă 

i Gherghie ot Pitești; păntru că acești boiari ce sănt mai sus 

scriș, mult[ă! cheltuialță)] ai făcut păntru aceaste moșii ale noas- 

tre, şi ai făcut cheltuial[ă] că aii purtat șase] boiari luaţ 

pre răvașle] domneşti, tot cu cheltuiala lor. Drept aceaia 

m'am tocmit cu ei, dă a mea bun[ă) voia, să fie iar la măna 

lor. Şi mărturii ai fost: Ivaşco Post. ot Băloteşt[i] îi Tudor 

Comis ot Izvor î Lăuidat Comiijsul ot Vlădeani i Vlaicul ot 

Jugurţi] i Neagoe ot Curșor i Drag|o]mir ot Răzvoeșt|i] i Ivaş- 

co Post. ot Răteşt[i] i Stan Logft. ot Poeniţ|a]. Ispisah Io) 

Petru Logft. ot Găureani, dol Jil.» Peceţi cu fum. 

3. I-iti lanuar 7135 (1627). Danie unui diacon, pentru o anume 

Negrita ; «pentru că ai murit Negrita necuminecat[ă], ce n'ai 

avut Thoma cu ce o griji), ce săi fac[ă] diaconul sărăcustă de 

cuminecătur[ă], şi să o slujască, şi să o pomenească». 

q. 21 Maiă 7136 (1628). «Stan Gunoi» face o danie unui 

diacon, pentru slujbe făcute «tătăni-nostru». 

5. 7153 (1644-5). Matei-Vodă, lui «Ivașco Vel Armaş Ce- 

pariul, fetor Stantului Logt.», intărindu-i satul Ceparii (. 

Argeş). <Pănă îu părăul Olii şi păn curmătură... Şi de 

acolo trece cămpul și merge pănă în muchea văi trestii, şi pă 

muche pănă în calea oi și pre calea oi în sus, pănă în pă- 

răul Săngerului... Până la muchea Tihăi... Pănă în malul 

Giurcăi, şi pă valea îi Stana: în jos trece Topologul. .., și ţine 

părăul Orezlullui în sus pănă în groapa Zmeului... Pă 

valea Corbului... Pănă în Roata Frăntă...> Nume de Ru- 

mîni: Leontie, Badea, Oprea, Ghiga, Florea, Albul, Boieri: 

Barbul V. Ban, Dragomir V. Vor,, Radul V. Log., Stroie V. 

Vist., Diicul V. Spăt., Preda V. Cluc,, Mihnea V. Stol., Para 

V. Comis, Costandin V. Post., Draguşin V. Paharnic. Scrie 

Tudor Logofătul. — Copie din secolul al XVIII-lea. 

6. 1o Mart 7170 (1662). 12 hotarnici, luaţi de «boiarți] 

de Lereşti] şi de boiarli] den Băneşti» (unul dintre ei e din 

«<Racoviţlă]») hotăresc. Peceţi și iscălituri. 
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7. 28 Maiu 7170 (1662). «Pop Dumitru den orașul Argi. şul» arată că, «dăndu eu pe fie-mie Despa dup[ă] Vasilie, den altă zestre, den haine, den argint, i-am daţ, iar, pentru boi i-am dat locurilțe] den hotarul Danului, care să chiam[ă] Po- dril[e!», ce le avea «de la jupăneasa Samfira dea Argiş». Mar- turi «oroșani și preoţ», adecă doi preoţi și, între alții, un «Isar», 8. 8 Iulie 7170 (1662). «Eu Marco, denpreun[ă] co frate-meu Leca... ot Băneşti», dau zapis vărului lor «Dragojmir Postel. nic ot Lerești», vinzindu-i partea lor din acest sat și Ruminii (Între cari un Lăudat, un Bale). Marturi: «Gherghe Logofăt snă popii Mantii ot Bocoreșt[i |» (Bucureşti, în iscălitură). Pe. ceți și iscălituri, 
9.1 April 7173 (1663), Șese boieri (şi <Șărbo Prodolescol, Mihăilă Roș(ul], Paraschiva»), «carii amo fost luați de dom- niloi jupan Gheorghe Vel Ban și de boiarii din Lereşt[i], de Drag[o)mir Postelnicul și de verii loi Oance Postelnicul, și co frații loi, de nainte Mării Salfe) Domno nostro Radul Voevod, : ca slă] le inpărțim o moșii ce s[ă] chem[ă) Iacoveșt[i), carii au fost a jupănesei Stancăi, hot[ă)rătă co 12 boiar[i], — de& noi, daca am văjut carte Maării Salje]. noi ne-m Sstrănso», etc. «Amo tras co foni în cormeziș de o am făcot 3 codri la trei părtaş.» Iscălituri şi peceţi cu fum. 

IO. București, 22 April 7173 (1665). Radu-Vodă Leon dă carte de scutire din ruminie la nişte săteni argeșeni, de «că- tre Marin Roşul din Argeș» şi ai lui. Fusese iertați, de po- mană. Monogramă cu Toș. Pecete peste hirtie.— Și copie de pe la 1807. 

11. București, 6 April 7180 (1672). Gligorie-Vodă, pentru Dra- gomir iuzbașa din Lereşti, cu privire la moșia de acolo, «bătrăn[ă] ocină) încă mai de nainte vreame, de la moșii lor». În întăia Domnie a lui, moşia se hotărise : <șio aii codrit și ai ales partea lu Dragomir iuz. și a nepoților lui, în siliștea satului, șăzutul caselor lor ceale bătrăne, stănjăni 60... Din mesteacăn în Sus, gruiul Fearegii și runcul Boului... Și iar un codru den sus și cu dosul Ursului... Pre de cindea de apă... Piscul poenii... De la fierăstrăi în jos, den hotarul Băneștilor în jos, ce s(ă) Chiamă Gruiul-Mare, și den munți s'a venit lu Drag|oJmir 
11304. Vol. VII, 

3 
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iuz. munţi trei, anum(e) Plaiul lu Nean și Văcarea şi Peci- 

neagul, și ai rămas doi munți neîmpărțiți, anume Comisul 

şi Lerescul, de spre toţ frații.» Calot[ă] vt. Portar fusese 75: 

pravnic la hotărnicia cu 12 boieri. îi mai întăreşte «1 roată 

și jum[ăltate de moar[ă) de la Cămpulungu şi un Rumăn. Şiun 

copil de ţigan anume Răpa.» Se pomenesc şi altă Țigani : Tră- 

măndan, Băjan. Nume de Rumiîn: Băil[ă). Soţia lui Dra- 

gomir se chema Smeada. «Costişul cu tufele, păn în muche... 

O părticea de vie... Dă cu căpătăiul în casel[e) lu Draglo|- 

mir iuz|bașa) „.. Obărşăia văii lui Nean... Malul Turcii..: În 

cămpul de jos, care mearge alăturea cu locul lu Drag(o|mir.> 

Nume: Radul Verzea, Dăianul. Cumpărare cu bani. «Den 

ulmet jum(ăjtate. Pentru că sau fostu înfrățit Oancea Log. 

tatăl lu Drag[o]mir iuz. 1 cu Tud[ojran şi cu frate-său Radul: 

deci ei ai dăruit pe Oancea Log. cu acestu runcu ce scrie 

mai sus şi cu partea lui de ocinlă), iar Oancea Log. el încă 

au dăruit pre dănșii cu preţ de... 009 de banli], cu zapis 

de frăţie.» Nume 2. Samfira, Vişa. «La Rum[ă)neşti, ce s(ă) 

chiamă la Topile... Locurilțe] ce vin de Curteneşti(?) ale 

Rum(ă)neştilor ... Un munte ce s[ă] chiamă Pe[ejneagla). 

ce iaste pre moșiia Lereștilor, care munte îaste al lor de mo- 

şie, de strămoşăe.» Marturi: Gheorghie V. Log. Stroe 

biv V. Vornic, Ventilă V. Ban, Neagoe V. Vor., Hrizea V. 

Vist., Toader Sturzea V. Spat., Badea V. Cliut,, Stoian V. 

Post., Curuia V. Păh., Preda V. Stol., Mateiii V. Com, 

Mateii V. Slug., Staico V. Pitar. Ispravnic: Radul vt. Logofăt. 

Serie Mihai fiul lui Stan Logofăt. Jos: «Prot. Gherghe Vel 

Logofăt». Monogramă cu roș. [scălitura domnească. Pecete 

peste hirtie, cu șnur verde. Pergament. 

1 Pentru Oancea Lerescu şi un frate al săă, v, vol. I-II, tabla. 

2 Cf., în privinţa frăţiilor legate anume pentru o vînzare de moșie, spre 2 

împiedeca, ork-ce revendicaţie din partea rudelor — de fapt era o simplă vînzare 

în formă de frăţie—, şi următorul act, din Bucureşti, 4 April 7076 (1568). 

de Ja Petru Șchiopul, care ax «Vlaicului Log[ojfătul . . „moşie la Izvorani, din 

partea lui “Theodor a patra parte. - - Pentru că ali venit singur “Fheodor Înna- 

intea Domniei Meale de aîi însoțit şi al înfrățit pe nepotu-săă Viaicul Log: 

în moșiia Ce mai zis mai sus, de la jzvorani preste a patra parte. După   
a
 

am
a 

vea 

 



  

MATERIALE DE ISTORIE CULPURALĂ 
35 

12. 7 Mart 718, (1673). Vinzare de vie din partea unui <Moma», «Şi ia o'm Văndut părăsăte de ane 2.> 13. 4 Maiui 7184 (1676). Șese boieri luați cu răvaș dom- nesc (Și cot Pătroe Mitria, în locul lu Dumitrașco Topolo- venul, Ivașco Log.») hotăresc la Iacovești. Fusese întrebaţi: «fost ai 2 siliști Și 2 hotare „să s[ă] cheme lacoveşti, au fost. ai numai un satu și un hotari, şi săntui 2 siliști se să cheme Iacoveșt[i], şi merge hotarul păn în Voia, au nu merge.» Între Camenii bătrîni ce string ei: Gheorghe Cranga, Praja. Li se ceteşte şi «cartea părintelui Vlădicăi, de afurisanie». Lereștii scot «multe cărți bătrăn[e], de la mătușă-sa Stanca, scriindă Agăi Negului pe ace moșie!, [şi au sc]os și cărţii[e] răposatului Matei-Voa[ă) Cum Sai fostă părăt cu fetorii Agăi Negului pe ac€ moșie». Ceilalţi arată un act de cumpărătură pentru <delniț 17 dentr'un codru, de să chem[ă] iar lacobeșt(i], care iaste pe dăn sus de hotarul jupănesii Stancăi», Aceşti «me- giiaș» fixează şi <hotarălfe] în lungi, peste răstocă, păn în fun- dul Voi». Peceţi cu fum. 

dul ot Danul, fegorul lui Șărban», către Banul Gheorghie Bă. leanul, drept 35 de ughi: Marturii: Bărcan Bănescul, Costan. din Petecă, Pătru Croitor, Voico părcălab, Barazig. 15. 8 Februar 7186 (1678). «Fota snă Vintil[ă) iuz. ot Băloteșt[i], cu soția lui, Tudora, fata lui Oancea Log. de Lerești», dă zapis cla măna unche-nostru Drago) mir şi a coconilor dumnilor Miriţ|ă) şi a lu Arsenie», — pentru îm. părțire de moșie. Nume de Rumini: Dediul, Mandea, An.- dronie. «Care s'or afla neinpărțiţ, fugiț mai nainte vreame, afar dentr'acește, ori în Țara Ungurească, ori aice în țară... Ni s'a venit în siliște satului doi codrii hotărăți.., Gru- iul Ferigii şi Runcu Boului și Piscul lui Lal... Și mai iaste un codru neînpărțit: Faţa Pojorătă,,, Codro Corbului,,, 
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Pe dăn sus de Hrusa... Piscurile lu Purice păn den jos 

de ferăstrău ... Vale Hristoase şi Vale Largă... Lunca 

iului, păn suptu Pupuş... Stevioara... Izvorul cu stăl- 

pi... Pecinegul, den Păpusa în jos... Şi aii rămas doi 

munţi neînpărţiți, care să chemă Comisul și Lerescul, şi să 

otărăseii cu Ţara Ungurescă.... Pe undea le'u fostu hotarăle 

celțe] bătrăne încă de la Negro Voivod.> Două pectti, 

iscălituri. 

16. 14 Februar 7186 (1678). «Necula Post. i Radul sin 

Ivaşco Arm. ot Cepari»! pun zălog lui Ivaşco biv V! Cliuâ.>, 

fiindu-ne păs pentru neşt[e] bani de bir de harat, un Ru: 

min şi o dealniţă. «Det, dă va lucra Rum(ăjnul la dumnea- 

lui Cliutlejriul, să fe banii făr dobăndă păn la Pa (Paşti), 

iar, de nu va lucra Rumțălnul, să fie banii zeace a doi.> 

Dacă nu plătește, zălogul îi va fi «stăt[ă]tor». 

17. 20 Mait 719 (1683). «Căzan snă Pătraşco Postelnic 

ot Lereşti» dă zapis unchiului săi Dragomir, vinzindu-i partea 

sa din Lereşti. « Unche-meii Drag|ojmir.> «Runcul Bohului .. - 

Faţa Pojorătului.» Pecete şi iscăliturile marturilor. 

18. 26 Octombre 7207 (1698). Sinet pentru un împrumut, 

în Argeş, «cu dobăndă pă an Ioa doi». 

19. 25 Lanuar 7208. (1700). Vinzare de vie la Măicaneşti, 

de către «Marica, fata lu . Dumitrașco Logit. din oraș din 

Argiş». Martur: < Zota Logft., snă Sima cupielț . . . » az Galatiia 

mărt|u)rie». 

20. 2 Lulie 7219 (1701). «Grăjdan snă Părvol Leresc[ul)» 

vinde partea sa lui «neane lo Arsenie... Am întrebat pe 

frație mie și pe toat|ă] roda», și m'aii vrut să cumpere. Pe- 

cete şi iscălituri de marturi. 
| 

21. 12 Maiă 7213 (1705). Vinzare către Arsenie Stălpen(ul] 

la Lereşti. «Am înbiet pre verii mii», cari nu voiesc «să o t&. 

22. 27 lulie 7213 (1705). Zapis pentru un împrumut al 

lui «Pătru Seimeanul ot Măicăneșt[i]». Dacă nu va plăti, «să 

aibi a plăti zetniala omului domnesc». 

23, Li Decembre 7217 (1708). Vinzare către Balotlă] Căpt.: 

1 C£, Constantin Căpitanul, ed. mea, p. 138.    
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de moşie, «Des, perind Rumănii şi rămăind atast[ă] moșie a lui stearpă», i-o trec lui. Marturi și Gligorie Băleanul V! Vor. Tărgoviștii, Alixandru Vălsănescul V! Șufaru. 24. 15 Mart 7217 (1709). Vinzare la satul Danul, Martur și <Părvul căpt. Berindescu». Pecetea Argeșului: vulturul cu două capete și legenda: <Pe[&Jat. oraşului ot voriei» (sic?). 25. «Msţa Mai 4 dni, 1 72r7 (1709), a po. XeRS 1677, crugul soarelui 1, crug. lun[i] 7, EpSuk a'kro> (sc). Dumitru dia. conul «den oraș din Argeș» vinde «o falcie loc în Lăstun». 26. 28 Iulie 7217 (1709). Vinzare de «loc de livade de la Danul», din Partea lui Albul Juvină, Martur şi. Preda Căpt. Uescul, 
27. 17 August 7217 (1709). « Tanasie Gădea ot Argeș» vinde un loc lui «Balotă Căpt. ot Cepari». Marturi: Ghenadie ig. ot Argeş, Ianache ot Brătiaa[i], Ispas cupeț ot Pitești. 28. 20 April 7223 (1715). «Tudoran snă Tudoran Postel. nicul Lerescul» vinde lui Arsenie partea sa din Lerești, Alte rude <ş'aii răs de mine, văzindu nevoia, și n'ai vrut să o cum. pere... În partea tătini-mieu... Între Răurile! și Dobreașul. .. am vândut Băraților». 

29. 15 Mart 7230 (1722). Vinzare de vie la Cerbureani, făcută de Mihnea, cu Soția lui, Caplea, și fiii, între cară Calul. «Şi am băut cu aldămășar[i| vin vi 2, căte ban[i] 33.» 30. 3 Maii 7230 (1722). Vinzare de vie la Măicănești, «Și pimniţa .., și slomnul.» 
| | 31. 17 Septembre 7250 (1741). Vinzare de vie către Căpt, Stefan Balot[ă), și cu <îngrădiș(ul) vii». 32. 3 Novembre 7250 (1741). Vinzare de vie la Măicănești, Nume: Dobrotă. Martur : <« Dumitrașco Post, Argișan». 33. 18 August 7256 (1748). «Matei Bălenul biv Vi Log. za Vistierie» vinde «lui Toader fetor lui Ion Judeţ din oraş(ul] Argeșului... un loc de cas[ă) cu bimniț[ă] ..., însă partea Radului Fofeldii..., să hotărăște cu Radu] Caiafa». Martur: «pop[a] Calcul ot Argeș... Am Scris eii Eftene Logf. Tunsul ot Argeş.» 

1 Pentru Între Rîuri, v. vol, TI, tabla,  
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34. C. 1750. însemnare de hotare cu Ştefan Balotă. «Mu- 

chie vizuinilor.. .» piiatra cu urmele ..., valea Peteului...» 

pe lăngă razurul cel înnalt . . -» pănă în plopi cărunți . - -» apucă 

răzuru păntre cordini, şi la mesteacăn dă în vărtej, şi trece 

rău, şi apucă rănd[ul] dă sălcii ..., pănă în colnic[ull brănişti, 

în poteca Șuicilor cea veche. .., drumul cărpinişului.. -» muchea 

Bunelii ..., michea zănoagelor . . -» părău Prezului ..., vărful 

Viişoarelor - . -» calea oi.> 

35. Ii Februar 1751. Hotarnică pentru moșia Căpăţi 

neni, a mănăstirii Vieroşul. «Pre viruga din sus de cireş, 

pîn pietri, pă lîngă lăcașul popii, şi apucă vălceoa pi sus, 

pin cireșii de la piscul gropillo]r. -. Pină supt calea oi, şi 

pînă în Hareșăl;, de aci să întoarce spre Haref.. . Pe mu: 

chea pârlită, pe graiul Căpăţini. .. Pînă în podu lui Ureche, 

și apucă pe Vălceaoa Virtoapelor, în sus, pîn mărăcini. .. An 

gruiul hotarului, deaci pe drumul gruiului...» pin în mlaca 

Stanii... Pin în virful Şorecariului, pi lăcșor . .. În potriva 

riurilor, pe plaiul pripoarălor şi pe coastele rîului, pînă în obir- 

şiia rîului Budii, pînă în hotarul ungurescu.» — Hotarnica Poe- 

narilor. «Din bolovanul cel din rii... Pe d'asupra glodu- 

I[uli lui Bogdan, pîn gruiul Zînil[ojr ... De la mlaca Ratei... 

Pe calea cea bătrină, pe hotar, pîn cireşii cei mari pînă în 

Căline, pe piscul Călinel|o]r pină în Muşate... Prin mărul 

cel prescurat... Pe muchea Scorei pe plaiii, pină în Scaune... 

Măguricea Dobrului... Și apucă piscul pîn mijlocul Goluiui .. . 

Pin în lacul Podar[u]lui, la hotarul unguresc.» — Copie modernă 

a amîndurora. 

36. 1-iă lulie 1755. Judecată, înnaintea lui Constantin-Vodă 

Racoviţă, a lui Arsenie Stălpeanul cu Ștefan Balotă biv Vel 

Clucer za Arie. Nume: Mareş. Se arată o 62772 de la Mitro- 

politul Ştefan, «de la leat 7240 [1731-2), care carte scrie către 

Vasilie egumenul de I[a] mănăstirea Cămpullun
gu i către dum: 

nealui Ianachie biv Vel Sărdar, fiind ispravnec în sud. Muş- 

celiîn sud. Argeş». Fusese judecată şi la Mihai-Vodă, cind 

era egumen Vasilie!. 

1 Pentru Stilpeanu, v. vol. VII. 
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37. 23 April 7267 (1759). <Balăsachţi] sin Balot(ă]» aă za. pis nepotului său, Gheorghiţă, că, <avănd eu păs de bani», îi vinde o vie la satu Bleici, în măgură ... Însă părăsiștea căt[ă) este toat[ă), și din ta lucrat|ă] 5 rozoare.» Marturi: doi săteni din Cepari. «Constandin Vănţăjtor, Şerban Belega, Dima Trufşii[ă), Radul Trăntuş.» 
38. 21 Novembre 1760, Scarlat Grigorie [Ghica]-Voaă, cu pri- vire la judecata dintre Costandin Postelnicul Balotă, Arsenie Stălpeanu și Ene Lerescul din Vlașca, pentru moșia Iacoveasca, din același Judeţ, Să se cerceteze nouăle acte ce zice că are Lerescul. Monogramă Și pecete cu chinovar, aceasta dînd armele ambelor ţeri cu monogramă şi dată («175[8]»). Jos: « Treapăd Judeţului. Pro&t. vt, Logofăt».—E închis înnuntru un «zapis de așăzămănt», scris de un Logofăt, «în Divanul cel Mare». 

39. 11 lanuar 1761. «lord [achi] Col[fescul] biv Vel Paharnic», către <dum[neajv[oajstră boeri Logofete Ștefane, i Logofete Lepădate, i Logofete Costand|ine], ce sănteți luaţi de spre partea Postelnicului Cos[tan)din Balotă, i Logofete Albule, i preote pop Oprea, i Eftenie ot Crăngul de sus, ce sănteți luați de spre partea lui Iane Leresc[uj», — să împlinească la faţa locului hotărîrea Divanului, alegînd părțile celor doi şi Puind semne. «Numai să vă feriți de hatăr şi voe veghiată, să nu să facă nici la o parte, nici la alta, — ca să nu cădeţi în pradă. Adast[a] scriem.» 
40. 17 Mai 1771, Trimeşi ai Divanului și ispravnicului vin la satul Bleici, ca să caute «ori ce sar găsi pe urma Badii ce ai fostă diiacu, pentru dumnealui Post. Balotă, ce l-ati prădat... Și, fiindu ș[i] Radul păr[călabul] şi Ștefan Stolnicu și cu toți poporan[i] față... Casa i cu Pimniţa i cu jgheabul ih (sic)... Fixează valvarea, «și, oricine Să va aflah ! să o cumpere, să aibă bun[ă] pace... Am dat atastă adeverinţă lah măna dum. Post. Gheorghiţ[ă] Baljotă], ca să sa știe , pecum că s'au dat supti zaptul dju]m[nealuți. Și s'au mai găsit şi un cazan veichi, sparti, cu țeville] sparte, și s'au prețuit ti! 

1 V. vol, VI, p. 468, n.1. 
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12, îns[ă] arama ai venit ocă 13; fiindii aram[ă) veiche, s'aii 

puso pe acestii preţi.» Marturi : doi din neamul Ohel (Ohăl), 

Radu Bularcă, Ştefan Stroesc[u]. «Oprea steg|ar], mumbaşiru.» 

41. 1773. Petiţie romănească și, în față, rusească, a lui 

« Gheorghiţă Postelnicul, fetor Clu[ejrului Balot[ă), din Jud[e)ţu 

Argeşului», pentru o datorie ce nu i-o plătește un Tigveanu. 

«Daca mergea bumbaș(ijri, dumnealui îi ținea cu vorbe căt[e] 

trei săptămăni, ș(i] să împăca, dănd[ul-le trepădu. De carțe| 

dumnealui și în căt[e]va rănduri m'ai chemat la casa d[u]m- 

[nea)lui ca să-m[i] plătească, dară bani n'are, făr[ă] vite : ei am 

priimit a lua ș[i] vite. Dumnealui, daca mergeamu acolo, îmi 

aducă vit[e] şi îm cere prețu, cu căt nu era de a să prețui şia 

tocmi cineva după cum cere d[ulm(nea]lui.» Se roagă a se trimete 

cun strănzaltu» ! pentru a aduce la Divan pe datornic. «Că mi 

s'aă supărat dă atăt[a] vrem[e] unblăndu cu cheltuială şi trepă- 

dăndu, ș[i] nu aflu folos.» Pentru alt zapis, zice «că sar fi 

plătit dă toț bani»; dar Balotă are «băguială» (sc) că nu. 

Cere «să fie orănduitu cu [e]pita€ din Divan la jurămănt și, 

dă va priimi jurămănat, îl voi lăsa în plat[a] lui Dumnezău, că 

va fi păcat să fiii păg[ulbaș; că ei, unde săntu dator, nu mă 

lase de la închisoare păn împlinesc bani». 

q2. 20 April 1773. Ordin isprăvnicesc către trei moșneni. 

«Li s'aii izbrănit judecata prin carte de judecată, cine ce să 

stăpăneaască . . . Pentru acel venit, ni să poruncește noacă pre 

cartea Divan(ullui, cu mumbașir, copil din casă, ca să cer- 

cetăm ce venit are moșiia și ce venit are moara, ca, dup[ă] 

alegerea ce vom face, să inplinească mumbașir|ul] de la numiții 

mai sus.» Să cerceteze ei, «față puindu-i pe toți. . ., că aveți 

şi dumneavoastră mori de potriva aceia... Este şi carte de 

blestem la mijloc.» 

43. 6 Maiii 1773. Poruncă pentru Gheorghiță Balotă, de 

la «Divanul prinţipatului Țării-Rumăneşti». «Ati cheltuit jă- 

luitorțul| cu trepede și cu alte cheltueli, în multe rănduri, pe 

la Buc[ulreşti, ti 64.» 

44 15 Mart 1775. Divanul citat. Gheorghiţ[ă] Balotă s'a plins 
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de niște oameni, cari, «la venirea armii întăi, s'au făcut catane, 
șli), avănd jăluitorul ti 740 daţi la păstrare la un unchiaş 
Neacșul de la satul Ceparii, dăn sud. Argeș, mai sus numiții 
hoțeşte noaptea ati mărsu și, căznind pe numitul unchiiaș, 
i-au luat toți banii.» Sint prinși și duşi la ispravnic. «Dar 
aii zis că nui ai, săi întoarcă înnapot, ș(i] i-ai pus ispravnici 
la închisoare, şi, spărgănd gros|ul), ai fugit.» Divanul şi el 
îi dă p/atnici, «șți), dup[ă] a lor vină, s'aă orănduit la închi- 
soarea pușcării». Se trimete apoi «mumbașăr, stegar dă ar. 
mășăi» : se dă averea lor păgubitului, Ei o ieaă îndărat. Nouă 
ordine. Iscălesc: un maior rus, și, în al doilea rind, «Vel Lo- 
gofăt, Vel Spatar, Vel Vistier, Scarlat Grec[a]a[u)». 

45. 10 Iulie 1775. Alexandru Ipsilanti întăreşte anaforaua 
boierilor rînduiţi «a cerceta cu amăruntul pentru Gheorghie 
Post&. Balotă, de aă fost volintir sai nu, şi de iaste ames- 
tecat ceva la jaful ce s'au făcut Curţii domnești, de avutul 
Măriei Sale Grigore-Vodă Ghica. După poruncă, am cercetat 
prin boerinașii de la sud Argeș, ce s'au aflat ai... Radul 
bulucbașa, ce ai fost prapurgic, aii arătat că, viind cu stu- 
paiul întăiu în București, ai găsit pe acest Postelnicel Balotă 
despuindu-l volintirii în Curtia domniască, de spre poarta din 
sus. Postelnicelul Balotă, văzăndu-l, ai năzuit la dănsul, și, măn- 
tuiadu-l de acolo, l-ai dus la polcovnic Iliei la părintele Ar- 
geșanul și Vierășanul, de l-ai făcut cauş de volintiri, în co- 
manda mai sus numitului Radul Prapurgici. Gligori Vălsă- 
nescul..., că, fiind Postelnicelul Balotă... [că)nd ai venit stu- 
paiul, scăpănd de la acia închisoare, s'aii făcut &auş la comanda 
Radului Prapurgicul, dar, mergănd pănă la casă-și, ati fugit 
dintr'acia slujbă, şi-l căuta. State Bucșenescul aă arătat că, viind 
Radul Prapurgicul la orașul Pitești, ai văzut și pe Postelnicelui 
Balotă, și l-au întrebat într'acest chip: «tu cu dănșşii de unde 
şi pănă unde», și i-ai răspuns că, aflăndu-se în București, 
după ce l-ai despuiat volintirii, s'aă rugat de părintele Ar- 
geșanul ca cu oamenii Sfinţiei Sale să margă pănă acasă. Mai 

1 V. Hurmuzaki, X, p. XI; Îsâ. dit. rom. în sec. al XVIII-lea, 1, p. 118; 
Genealogia Cantacuzinilor, pp. 17I-2, 
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spuind că, pe drum viind, l-ai făcut ciauș, dar, mergănd pănă 

acasă, nu-i trebue atastă slujbă. Costin Postelnicelul ai arătat 

că, viind Radul Prapurgicul împreună cu alți volintiri la Curtia 

de Argeș, fiind şi el acolo călător, aii coprins numitul Prapurgic | 

gazda unde era caii lui, de care făcăndu-i veste o slugă, ai j 

alergat acold, și între ceilalţi volintiri ai văzut şi pe acest 

Postelnicel Balotă, stănd călare pe cal; dar, de ai fost volintiru 

saă nu, zice că nu ştie, —că numai atunci l-ai văzut. Ioniță 

Bucșenescul ai arătat că, aflăndu-să cu şederea în oraşul 

Argeș, aii venit numitul Radu de la București cu nume de | 

Căpt., şi Balotă cu nume de tauș, dar, numitul Balotă fugănd, 

îl căuta.» Pomenită «judecata pușcăriei și a Divanului», pentru 

pirîșii lui Balotă. Pecete mică, cu chinovar. 

46. 30 Decembre 1775. Plingere cătră Domn. «Din prostimea 

mea mă văz foarte năpăstuit dă cătră dumnjeli maica ; carțe] 

eă, fiindu fost neputintos în graiii, ci mi-au dat Dumoezăi la 

facere», ete. «Cu păcat va. fi să mă scoață dum[nejei maica din 

economiia tăt[ă)ni-mieii, cu nişte bieţi dă copilaşi ce am.» 

' 47. Mart 1779. Judecată a lui Gheorghe Balotă cu vecinul 

săă de moşie, în Vlașca, «lane unchiaș». Acesta i se așază 

pe moșie şi nu-i dă adefu/ și claca. Totuşi făgăduise în scris 

«că îș vor da dijma dăn toate semănăturile ce vor face pe 

moşiia lui, şi îș vor face ş|i] claca după cbiceiii>; însă nu dai 

nimic la zsgrăunicelul lui Balotă. Unchiaşul obiectează «că 

acest zapis, cănd l-ati dat el, l-ai dat fără dă știrea fecorilor 

lui, ş|i], fiind-că fecori lui nu sănt iscăliți în zapis, nu să ţine 

nici el dă acest așăz|ă]mănt». 

43. 2 April 1779. Arătarea stării lucrurilor la moșia 

lui Gheorghe Balotă din Vlașca Pomenit un «Micșă»: «36 

d dijma tutunului, ce au fost pe parte Postelnicului Balotă, | 

însă Marin diiac i Andronache i Micșă, întrun an, căte un 

ciric. 60 ti! dijma dupe merile ce s'aii văndut, ale lui Stan Dul- | 

văr, ce aii fost pe partea dumisale . .. 4 cez[vărți] grăi, dejm[ă] 

pe doi ani, din ograda fegorilor lui Iane... 213 cez[vârț] po- i 

rumb, cocoloaș[e], în patru ani, afară din a treia parte, a lui un- 

chiaș lane ...., după arătarea Căpt. Cost[an]din Pisc[u]pesc[u]... 

În toți anii s'aii arat toate locurile dupe moșie. 5 vase cu    
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vin s'aă văndut pe moșşiia dumisale... O dedem în măna 
mumbaşir[ullui.» 

49. 17 Decembre 7289 (1780). Testament. «Cunoscăndu-m[i) 
ei neputinţa vieți miele, că n[u) mai săndu dă traii, şi fiind[u-mi 
fric[ă) dă păcat, a răm(ăJnea biata soție mea şi] cu un copi- 
laş al miei în belelile miele, fiindcă ș[i] ei, ca un om în 
lume, am avut cu mulţ meştec[ă]turi.» Arată tot, «păn mi-am 
fost în fire». 

50. Maiii 1785. Petiţie către Domn, de la «Zmăranda, soțiia 
răposatului Postelnic Gheorghe Balotă ... Sătenii ce să află 
șăzători pe moșiia mea Băduleştii sud Vlaşca» uu vreai să-i 
clăcuiască. Și soțul ei căpătase porunca de la «<Alexandru- 
Vodă. .., ca, ori să s[ă] rădice după moşie-m[i], sai să clă- 
cuiască şi să-m(i| dea cele drepte și obitnuite ale moșii». 
Acum iar ei refusă. «Și și cu rămătorii îm[i] mănăncă ghinda ce 
să face în pădure.» Să fie opriţi și de la aceasta, «sai să-m[i) 
dea preţul ce-l poă lua dă I[a] alții». — Ordin domnesc din 
17 ale lunii (pecete cu chinovar). 

51. C. 1790. Însemnare de hotare, «după parola ce am dat». 
«Întăi, carte domnească, al Rad[ului] Voivod, ce dă locurile 
acestea lui Pătru ot Argeș și fetorilor lui [v. n* I].» 

52. 1798. «Ene Brătiianu biv Logofăt za Vistierie, Matei 
Balotă Postelnicel . . ., Iordache Balotă, Costandin Stălpeanu», 
către Domn, pentru încălcările lui «Neculae Paţanghel, cu 
cetași lor, sud Vlaşca ...,avănd noi o chingă dă moşie în ho- 
tar[ul) Iacoveştilor... Nu-ș dai obiceiul pămăntului ... Mai 
sus numiți îş fac hrană pă dănsa.» 

53. 19 Iulie 1803. Schimb de Ţigance. «Dar, fiind atast|ă] 
Neagă Țigancă a mea cu o copilă şi sărcinată, trăind păn 
la vărsta îi (s7c), să aibă so ş'o îi, iar, ce este în sarcină, dă 
va face fată și va trăi, iar să ș'o îâ.» 

54. 19 April 1804. Judecată a Baloteştilor cu «Iane Bră- 
tiian biv Logf. za Visterie». Se face o împărţire între fi, 
de un anume Vrabie. «Dintr'acești patru feţori, pă Mateiă 
pizmuindu-l frate-săă Gheorghe, l-aii omorăt, și partea lui, fiind 
necăsătorit, ai rămas în măna mumisii, fiind-că tată-săă 
murise mai nainte ... Cărora fete nu le-ai dat numai rămasu
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părinţilor lor. Brătiianul ar fi luat, la moartea ci, «scrisorile 

acareturilor» și diata. EI pretinde că stă «la casa lui ot Bră- 

tieni>. La moartea ei asistă popa Vălsan, «i popa Stantu 

igumenaș de la Văleni», «și popa Ion al besericii din Cepari». 

A încălcat pe Brătiianul a-i face pomenirile. Împărţirea averii 

se face «pă obrazile a trei fetori ai ei... O chingă de moșie 

ce să numeşte Bocănita, i o vie de la Bleici ..., o chingă de 

moşie ot Zăpozii... Acest preot di multă beție şaii eşit din 

minte.» 

55. 20 Iulie 1809. Contract de zidari. Iscălesc trei «meş- 

teri» şi un «Gheorghe Scorbură». 

56. 24 Februar 1811. Vinzare de «Ţigancă de vatră, şi 

cu prețu cel hotărăti, ti 150». 

57. 10 anuar 1815. Foaie de zestre (aşi s'ai prețuit în 

urmă, după nuntă, fiinţa adevărului»). «1 rochie catrilet de 

mătase, cu ghierlant asemenea, 1 rochie croozea, 1 rochie 

stanbă cadrilet, 1 rochie dă malteh puţin purtată [preţul lor 

e între 5O şi 100 de lei), 1 scurteică dă croozea cu samur, 

18 tir., o scurteică cu cacom, 90...,1 șal vărgat, dă cele 

bune, 750 tl...., 60 zarfuri de argint cu feligenile lor, i tavă 

şi ibric, 90, 1 cămaşe de chimbric, 1 cămașe dă meletu, 

piepţii, mănetile tafta; 4 cămăși dă pănză supțire, piepții, 

mănecile meletu [toate = 160], 1 boșcealăc dă ginere: cămașa, 

izmenile meletu, î brănişor şi batistă cusută, 140; 1 boșcealăc 

dă soacră: cămașe îi testemel, 70; 1 boşcealăc de nun, dă 

meletu : brăişor, batistă, cu fir şi cu beteală, 180; 1 gevrea 

dă nună, sangulie, cu fir i cu. beteală, 60; 1 așternut tulpan, 

cu cinci pernecu puf i cu malteh; r, ipac, alte fețe de bum- 

bac, la perne [toate = 150], 1 săltea cu trei perne, de carton 

bun, cotu po ti 3!/f2, căpt|ujșala de bogasii, i deosebit ful- 

tucu dă pănză dă Braș[oJv supțire cu lănă [toate = 135]; 1 

cearșaf supțire, în patru foi, coţi 12, pentru așternut, 1 pla- 

pomă de atlazu cu bumbac, cu cearșafu ei de bumbac sup- 

țire, coți 14 [toate = 130], 1 anteriii dă noaptea, dă stambă, 

40; 1 scoarță dă pat, 50; 1 masă mare, dă coți 14, 30; 

masă mică, coți 6, 15; 12 şărvete vărgate cu borangic, 35; 

_12 talere, 6 dă cositori, 6 dă farfurie, 26; 12 perechi cuțăte  
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cu lingurile lor, cositori, 24; 6 furii (sic) pentru bucate, 9; 
1 lighiiaa cu ibric de aramă, 28; 1 prosop, 12; 1 măhramă 
dă măini, 6; 10 tlr.,2 sfeșnice cu mucările lor;... 24, 1 ladă 

mare pentru haine; 200, 4 boi de gug; 60, 2 vaci cu lapte; 
50, 10 mătci stupi, pentru care am dat un răzor de vie. 
6 răzoare...,cu o pimniţă dă lemnu...; 350, 2 cai telegari, 
cu ham[urile lor; 2.000, 1 casă, doo odăi pă pimniță, cu lo- 
cul lor, din ulița Făntăni pănă în ulița Arecilor..., de i[a] 
Roboae, are ș(i] căţva pruni ș|i] un slon. pă șase “furci șin- 

» drilite cu șiță ... Pe aceste condice s'au iscălit foaia ce am 
dat-o înnaintea nunții, făr de prețuire. 

Condeile ce s'aii mai dat la nuntă, însă: 1 giubea dă ghel- 
m[ejsut roşie cu nafeă și cu tup dă jder, dă purtare, drept 
t! 120. 3 testemeluri bune, 34;1 fes albu, 3; 3 simezeturi, 
doacă cu orbote, unul sadă, din care unul de zăbranic, 36; 
1 păreche pantohi, 4; 2 părechi strănhi, 6; 1 pereche izmene 
de pafta, 16; 1, ipac, dă bumbac dă casă, 12; 1 basmă dă 
nas, 21%»; 1 ghierlant de fiori, 6; 31, coți panglice pentru 
încinsu, 6; 2 coţi panglice înguste, 11; 2 basmale albe de 
făclii, 9; 1 testemel dă cumnată, 9; I batistă dă cumnată, 
cusută ; 18.» 

58. 1817. Plingere a lui Iordachi Balotă, contra lui «Rad[u] 
Flocan ot Fiţeni». 

59. 1822. Jalbă a lui «Nicolae Rucăreanu, capanlăi. .. Eu, 
aflăndu-mă moştean în niște munţi dintă'acest jud|e]ț cu 
alţii doi fraţi părtași, anume Gheorghe Balotă şi Iordachi 
Balotă, apururea şi ei şi tată-meii loam cu arendă şi păr- 
țile numiţilfojr de mai sus şi le lucram cașcav(a]i, aflăndu-ne 
vechi capanlii, anadan babadan!. Iar acum, de vre-o trei ani, 

„un Serd[ajr Scarlat de aici, făcănd feluri și chipuri de mij- 
loace zavisnice, precum din naștere este croit, ati cumpărat 
partea unuia, adică a lui Gheorghe, în arendă pă zece ani, 
pricum mi-ai mărturisit-o atasta chear fratele vănzătoriului, 
şi, cu toate că nu l-am îngăduit cu stăp[ănirea, dar numitu, 
în loc să s[ă] tragă, s'au pus de aă cumpărat şi partea lui 

1 “Turcește: -<din tată în fii», Cf, Șăineanu, /4f, ori:ntală, VL, p. 30. 
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lordachi în arendă pă doi ani, acum de prim(ă]vară, precum 

mi-ati arătat prin popa Dimitrachi de aici și zapisul cum- 

părători de arendă. Pă carele neputăndu-l îngădui a stăpării 

părțile dăvălmaşilor, în puterea legiuitei pravili a ţărăi, de 

dreptatea ce-m[i] dă a răscumpăra părțile dăvălmaşil[ojr miei, 

am mers la cinst. isprăvnicie şi am pus bani acolo, să şii 

ii numitu.> Apoi «aă clocit altă viclenie», făcindu-se vechil 

pentru vinzarea munților, «smintindu-m[i] curdizma ! cășerii, ce 

cu luminată carte de slobozenie lucrez . ... Nică nu poate a le 

stăpăni ei, fiind munţi care urmează ai lucra neg|ulţători 

capanlăi, precum eii îi lucrez.» Cere a fi întrebat piritul cu 

jurămîat sai cu carte de blestem. 

60. 14 lunie 1822. Ispravnicii de Mușcel, către «cinstita 

ocărmuire a Valahii». Băloteştii s'au plins «Luminăţii Sale 

Paşii» de «dum. Logf. Nicolaie Rucăreanu». Ei venise din 

«Ţara Nemţească». «Încă din vremea Domnii.» Se decisese 

odată ca, pentru o pădure tăiată, «să s[ă] cerceteze prin ve: 

cini rezaș îi săteni... lar, pentru cheltuiala de ti 500 ce aii 

provalisit», etc. Rucăreanu trimete prin I€-Agasă porunca de 

cercetare a Paşii. «Minisindu-l 2.» Plătire de «treapăd». 

B. Documente din colecţia d-lui G. Ionescu, fost revisor şcolar $. 

1. Tirgovişte, ro August 6945 (1437). Vlad-Vodă, pentru 

boierii Stoilă, Radu, Petru, Bratul, Radul, Neagul, Bucură, Şăr- 

ban, Stan, «preste Luciiani, întru moşie şi întru ohabnicie, lor 

şi fetorilor lor, nepoților și strănepoților, pînă în viiaţa Dom- 

niei Meale, şi pînă în viiaţa celor întiii născuți fiii Domniei 

Meale: Mircea şi Vladul. Şi să fie în pace de vama de oi și 

1 Rînduială (Şzineaau, îfid, LL. p. 142; cuvîntul însuși lipsește însă). 

2 De la grecește: pb, pmjvâ, chem, 

3 D. G. Ionescumai posedă și un număr de manuscrise și cărți rare, dintre 

care însemnăm pe următoarele: 

1. Adunarea Cazaniilor, Viena, «tipografia de bun neam născutului Stefan 

de Novacovit, la anul de la Facerea Lumii sara, iar de la Nașterea lui Hs. 

1793, a Indictionului 11». 

2. «Ale lui Isihie preotul cătri Thoodui Cuvinte folositoare de sufletii, pentru 

trezvire şi faptă bună, prinii capete, îcepătură a luminării sufletului, adevărate  
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de vama de rîmători și de dijmărit şi de vinărit şi de gă- 

leată, de dijmă, de gloabă, de cară, de podvoade, și de co- 

situl fiînului, şi de toate slujbele și dăjdile, mici şi mari, cîte 

să vor afla întru singură stăpînirea Domniei Meale, și să nu 

îndrăznească a-i bintui pre diînșii nici judeţii, nici globnicii, 

nici birarii, nici alţii nimenea din boiarii sau din slugile Dom- 

nici Meale ce să vor tri|mete) după trebile şi slujbele Dom- 

niei Meale. Că, ispitindu-se a-i supăra pre ei, măcar de un 

păr, va lua mare răotate și urgie de la Domniia Mea, ca un 

necredaisos și defăimătorii hrisovului Domniei Me[ale].>» Blestem 

pentru cine ar călca dania. «Şi iată mărturii: jupăn Voico 

Dvor., jupăn Tudor, jupan Nanul, jupan Stanciul, fratele 

Mircii, jupan Nan Pascale, jupan Stanciul Hanoi, Dumitru 

Spat., Coica Vistiiariul, Semen Stolnec, Miclea Paharnec, Badea 

Comis, [Ştefan] Log(o]thet. Și Badea care am scris.> — Tra- 
ducere de dascălul Lupp!. 

-2. ch Akep apriui», 9 lunie 7025 (1517). «Basarab 

Voevod, fiul marelui Basarab Voevod», pentru boierul Şer- 

bu și moșiile lui de la Stoeneșt(i] şi Dolgeşti şi Berislăvești. 

Marturi : Barbul Ban, — (șzers) V. Vor., Hărvat (2) V. Log..., 

învățături, sfătuiri care să grăescă înprotiva cuvintătoare și rugătoara.» — La 

sfîrşit: «Sfirşită și lui Dumnezeii laudă, Avgustii 9 zile, 1795, de smeritulii 

între schimonahi Doroftei, de la schitu Robaia.» 

3. «Începerea şi istoria războiului de Ja cetatea Beului, pre care o aii încungiurat 
Turcii și cu alte limbi.» . 

4. «Cartea politiei rusești și vitejiile Rusilori, a monarhului Petru şi altor îm- 

părați și stăpînitori, Istoriile acestea sîntii scoase de pe limba muscătască pe 

limba ruminească de domniia, lui chirio chir Rodion Popovici, dascalulă orașu- 
lui cetăţii Coronii [Brașov ; e acelaşi cu Radu Tempea], și după izvodul acela 
saă scrisă a doa oară de smeritul robul lui D(ujmnezeii Zafir Marco, Capitaniă, 

În zilele prea-luminatului şi prea-înnălțatului împeratorului Isifii ală doilea 
şi arhiereului locului, prea-sfți]nțitulut Ghedeonii, neunit, la ano 1788, Aprilie 
29, Brașovii.2 

Apoi vine : «Istoriia a marelui cneaz Dimitrie Ioanovic, samoderjițul a toatei 
Rosiei.. , Tălmăcitu-s'aă adastă istorie din limba rusească pe limba rumănească 
de dum. chir dascalul Radu Popovi3. În Brașov, la anul 1785, Mart 12. Și 
s'aii scris iar de robu lui Dumnezeii smerit Zanfir Marco, în Brașov, la anno 
1788, April 29.» 

? Un act din 13 August 1437 se află la Venelin, p. 78. 
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(șters), Radul Spat.,...!, Hamza... Monogramă cu roșu. Pecete 

mică, ruptă, pergament. 

3. București, 12 Iulie 7084 (1576). Alexandru-Vodă, lui 

jup. Dumitru V' Slug., pentru «ca săi fie lui un Rumăn 

anume Neagoe din Ștefănești, pentru că l-aii cumpărat, şi ai 

lepădat 1.800 aspri feborilor lui Băncilă, de la Drăghic din 

Găeşti, drept preţul ce i-aii zis mai sus: pentru aceaia boiariul 

Domniei Meale jupan Dumitru V! Slug.elau vrut ca să lea- 

pede banii fetorilor lui Băncilă pentru acest Rumăn ; iar niște 

nepoți ai jupănului Dumitru Vi Slug., anume Albul și Dra- 

gotă şi Vlaicul, ei nici cum mai vrut să lase pe jupan Du- 

mitru V! Slug. să leapede banii fetorilor lui Băncilă pentru 

acel Rumăn, ci ai zis înnaintea Domniei Meale cum că sănt 

ci mai volnici să cumpere şi să leapede banii fezorilor 

lui Băncilă. Iar fetorii lui Băncilă, Albul şi Dumitru, ei s'au 

pirit de faţă înnaintea Domniei Meale cu nepoții jupanului 

Dumitru V! Slug., cu Albul şi cu Dragotă şi cu Vlaicul, şi 

aşa piră fetorii lui Băncilă cum că ei au întrebat pe Albul 

şi pe Dragotă şi pe Vlaicul, cănd ati cumpărat pre acel Ru- 

măn, iar ei ai fost zis cum că nu pot să cumpere. Și așa 

am aflat şi am adeverit Domniia Mea, şi ai rămas Albul şi 

Dragotă şi Vlaicul de leage dinnaintea Domniei Mealle). lar 

duplă| aceaia boiariul Domniei Meale jupan Dumitru V! Slug. 

ai avut piră înnaintea Domniei Meale pe fetorii lui Băncilă 

pentru acel Rumin, și așa piră boiarul Domniei Meale pe fe- 

torii lui Băncilă cum că nai putut să leapede lor banii de 

nepoţii lui, de Albul, i Dragotă, i Vlaicul, pentru că ai zis că 

vor să dea și să leapede ei banii fezorilor lui Băncilă.» Dom- 

nul află că nepoții lui Dumitru aă umblat cu cuvinte mân- 

cinoase, «de nit ai avut să cumpere ei, ni€ aă lăsat pe jupan 

Dumitru V! Slug. să-l cumpere pre el». Dă voie acestuia ca 

«să leapede banii fetorilor lui Băncilă: det îndată, întru acel 

tas, ai lepădat lor banii... Săi fie lui acest Rumăn anume 

Neagoe stătătorii și ohabnicu lui și fegorilor lui, nepoților..., 

1 Ceilalţi boeri se pot întregi dia documentul ce am dat în vol. V, p. 

170, uO 2. 
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etc. Marturi: Ivaşco V. Vornic, Neagoe V. Logofăt, Stan 
Spătar, Mitrea Vistier, Bratul Comis, Badea Stolnic, Gon- țea Paharnic, Stoica Postelnic. Scrie Dara Log. — Tradu- cere de dascalul Lupp. 

4. 2 — 7087 (1578-9). Mihnea-Vodă, pentru un proces de moșie al feciorilor lui Băncilă de la Luciiani. Mărturie a boie- rilor. <Și am scris ei Stan dela Geamenele.»—Traducere de 
dascălul Lupp. 

5. Tirgoviște, 3 August 7995 (î587). Mihnea-Vodă, pentru Rădit şi fii, dindu-li ocină la Bădeani, partea lui Vitan, ce o avea și acesta de la Văsiiă, și alte părți. Monogramă cu roş, Pecete peste hirtie, cu nur roș. Pergament. 
6. Bucureşti, 9 Ianuar [1592] (ruzt). Ştefan-Vodă, fiul lui Ioan-Vodă, dă un zapis lui Rădiă. Cumpărătură cu aspri de la Vitan, în satul Bădeani. Boieri: Dan —, Danciul Vel Vornic (rupt). Monogramă cu roșu. Pecete ruptă. 
7. Bucureşti 2... Maiă 7IOI (1593). Alixandru-Vodă, fiul lui Bogdan-Vodă, — lui Bălbose (Bhascea) și fiii, întărindu-li ocină la Piscani, cumpărată de la Mihnea cu 3.000 de aspri. Marturi: Danciul Vel Vornic, Mitrea Vel Logofăt, Belabrad Vel Vistier, Radul Spătar, Tuduri Comis, lane Păharnic, Manta Vel Postelnic 2, Scrie Oprea Logofătul. Monogramă cu roșu. Pecete peste hirtie, cu șnur liliachiii. Pergament. 

8. Tirgoviște, 6 Novembre 7116 (1608) [rescrisă data, tărziă]. Radu-Vodă, pentru o ocină. Foarte șters. Marturi. Cernica Vel Vornic... 8, Iscălitura Domnului. Monogramă cu roș. Pecete peste hirtie, cu șnur brun-negriii. Pergament. Slavon. 9. Tirgoviște, 29 Mart 7119 (1611). Radu-Vodă, pentru 
Stan și fii, dinduli ocină la Bălilești. Nume: Mircea lu Adăman, Dumitru Fătul fiiul Stăniței (craniu), Raite ful 
Sorei. Marturi: Pani Vistier, Ventilă Vel Vornic, Cernica Vel 
Logofăt, Stoica Vel Vistier, Crăstea Spătar, Mihalachi... (Șters), Fote Vel Postelnic. Serie N eagoe Logofătul. Monogramă Cu roșu. Pecete peste hirtie. Pergament. Slavon. 

1 Y. vol. V, p. 290, no 7; p. 436, nota 1. 
2 V. Hurmuzaki, XI, p. 903. 
* V, restul Divanului în vol, V, p. 296, no 16, 

711304. Vol. VII. 
4  
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10. «| Vă imea otţa i sna i s[veto|gă duhi, sta Troiță ne- 

razd(tl) na, amin. Aceasta să s[ă] ştie cum am scris noi satul 

Albeștii, toţi megiiaşii, bătrănii, tinerii, a noastră carte acestui 

om den sat den Bogăteşti anume Barbul. pentru ca să-i fie 

lui moşie ocina Vlaicului. . .; den sat den Albești... și casele cu 

grădina şi cu tot şezutul den sat, za 7.200 as. gata. [Marturi :] 

jupăn Arsenie vatahul i Postellnijcul Iani i pop Iane Clisiar, 

jupan Stoica Pittar i jupan Para Post. i pop Iane. Am scris ei 

pop Negre, pop Bratul... Msţa Fr. 13 dai. lară dobănda 

cestor bani ci-s mai sus scrisa, daţi de Barbul, as. făcut 3.009, 

as. gata. [Trei pecetţi.] Vleat 7129 (1621).» 

11. Tirgoviște, 21 Decembre 7129 (de la Hristos: 1621). 

Radul-Vodă, pentru Dragomir Dolofan şi fiii lui, dindu-li Stoe- 

neștii (]. Argeș) «toată ocina şi şi cu vecinii», cumpărată «în 

zilele lui Șerban Voevod> ; apoi părți din Berislăveşti, Scă- 

uiani. Cumpărarea se făcuse ne pana 34 aincă, H 84 

PAAAHC, Khraă Ba AETOM z3pri («pe vreme de lipsă şi de 

foamete, cînd a fost anul 7113»): Fusese proces la Domn, ne 

Rpkme UTE CAM BHA FCNAAMII Eh NpHXOARAcHIE NpE3 WAT, WT H3- 

ACAHO EABOLICE pPHBHHK, Hd RAAAEHHUA ASEPOMHPOE BANSA WT 

KOA, REAIKA WKHb (cepe vremea cînd am fost la primblare Domnia 

Mea peste Olt, în jos de oraşul Rimnic, la fintîna lui Dobromir 

Banul de la Ocena-Mare»). Marturi: Ventil[ă] V. Vor., Papa V. 

Log. Aslan V. Vist., Necula V.Spat., «Bertolomi» V. Stol., Goga 

V, Comis, Ion V. Păh,, Trufanda V. Post. Monogramă cu 

roș. Pecete ruptă. Pergament. Slavon £. 

12. Tîrgovişte, 11 August 7159 (1651). Mateii-Vodă, unor 

«oameni»: Ratia și fratele, luga, fii lui Mircea din Bălilești, eSA, 

movyui., ca să fie liberi de gcumante de spre Lazar Log. din Lăză- 

reşti și fii și urmaşii lui, ca unii ce fusese făcuţi slobozi. 

Marturi boierii. Scrie «Mareș Log. Ghiurghiuvit». Monogramă 

cu. roş. Pecete peste hirtie, cusută cu un șnur roș-albastru. 

Pergament. Slavon. 

13. L-iă Februar 7161 (1653). «Bolbose|, împreună cu frate- 

mei Nan», vinde Logofătului Nan și jup[ă]nesfi] dumnelui. . . un 

1 Cf. cu Divanul anului următor, în vol. V, pp. 175-9, n9 20, saă ibid. 

“pp. 397-8, n9 20. : -  
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loc arător în fața Gruiului, ci să chemă A[nliniş, dereptu as- 
gata 330... Și iar i-am mai văndut de în josul satului» o 
parte. Marturi : «Dragne vătahi Neagoe Păh, i Bad[ea| i Voicu i 
Stancul de acolea». Scrie «erei Mușat», 

14. București, 16 Maiui 7184 (1676). Duca-Vodă, «tuturor 
săteanilor den satul Ruc(ăjrul ot sud. Mușcel, ca să fie de 
acum nainte în patle] de vama făinii şi a mălaiului şi de alte 
bucate ce arii duce den ţeară pentru hrana caselor lor, și de 
miel de turmă și de cărduri, de cătră toți schilearii, veri 
carel[e] ar fi schileari acoi[o] la Dragoslavel[e), şi de cătră 
toț călugiăjrii carii săntu puș den mănăstirea ot Dălgopol, 
acolo la schilă». Ei adusese înnainte că sînt <acolo la munte, 
de cătră marginea ţărăi Domnii Meale, la hotar, și săntu pur- 
tători de grijlă) și paznit în toat|ă] vreamea și gata slujți]- 
tori la toate; det săntu pozuncil|e) Domniei pentru treaba 
şi paza ţărăi, iar, pentru hrana caselor lor, ei n'au ni o 
hraan([ă), pentru căt că săntu acolo la acel munte, piatră seacă, 
ci, măcari de ar și munci ei cu plugul şi cu alte lucrure de 
ar fi hrana casilor lor, nimic nu pot fat[e), ci să duc în țeară 
de-ș cumpără păine şi mălaiă şi de alte bucate pentru hrana, 
şi treab[a! caselor lor. Iară schilearii şi călug[ălrii ci le iau 
vam(ă] den păine şi den mălaiti și den toate. Într'aceaia Dom- 
nia Mea pentru acestu lucru socotit-am Domnia Mea, înpre- 
un[ă) cu toț cinstiții dereg[ă]torii Domnii Meal|e), de ce săntu 
ei mai într'altu chip decăt altă țeară, care să află lăcuitori la 
munte, de cumpără păine și mălai și de alte bucate, de-ș duc 
la casele lor pentru hrana lor, și unii ca aceia nit o vam[ă] 
nu dai. Iară aceștea, fiindu acoljoj, la acel loc cu nevoe şi 
fără dă nit o hraan[ă], și mai vărtos fiindu purtători de grij[ă) 
și de paaz[4] schealii și de alalte de toate de c[e] le săutu 
poruncil[e] Domniei, iar apoi ce-şi cumpâră și ce-ș agonisescu 
dentr'altă parte de-ș duc la casele lor, iar schilearii şi călu- 
glă]rii de acolo ei iaă vaam[ă], mare nedireptate și mare Strămbătate li s'aă fost făcăndu.> Chiar dacă a fost vechii obi. ceii de a se da vamă, nu era bun. «Dereptu aceaia Domnia 
Mea alte obioeaiuri ale țărăi nici le scaz Domnia Mea, ni& 
le adaog, ci toate săntu stătătoare și neclătite, cum au fostu  
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mai de nainte vreame, de la alți pravoslavnit şi răposaț Domni.» 

Marturi: Radul Nasturel Vel Ban de Craiova, Vălcul Vel 

Vornic, Șărban Catacozino Vel Logofăt, Hriza Vel Vistier, 

Lupul Buhlulsu Vel Spătar, Coruia Vel Ciucer, Lordache 

Vel Postelnic, Stoica Vel Păharnic, Costandin Cantacozind 

Vel Stolnic, Vladul Cocorăscul Vel Comis. Ispravnic : Cos: 

tandin Brăncoveanul vtori Logofăt. Scrie Dumitraşco Logo- 

fătul. Monogramă cu roş. Pecete peste hîrtie, cu şnur roş. 

Iscălitura domnească. Pergament !. 

15. Bucureşti, 22 Maiui 7184 (1676). Duca-Vodă, «Vlai- 

cului Roşul şi cu frații lui», din «sud Muşicel]», pentru «oână 

în sat în Jugur, partea lui Iane fetoriul Vlaicului Logofăt den 

Jugur», cumpărată cu ughi. Marturi : Radul Năsturel Vel Ban, 

Vălcul Vel Vornic, Şărban Catacuzino Vel Logofăt, Hriza 

Vel Vistier, Lupul Buhuș Vel Pitar, Coruia Vel Clucer, 

lordache Ruset Vel Postelnic, Stoica Vel Păharnic, Costandin 

Catacozino Vel Stolnic, Vladul Cocorăscul VeliComis, Vaselache 

Vel Postelnic, Radul Știrbeaiii Vel Serdar, Istratie Vel Postelnic. 

Ispravnic: Costandin Brancoveanul vt. Logofăt. Scrie Stan- 

ciul Logofătul. Monogramă cu roș. Pecete peste hîrtie, cu şnur 

verde. În colţ, jos, la dreapta: «Şerban Cantacuzino V. Log |». 

16. 8 April 7215 (1707). «Adecă noi Suslăneștii toţ, anumțe| 

Jum ...şti, care săntemu din Rad[u] Măţăi, şi noi Neguţeşti, 

care săntem din Neguţ vătaf), care mai jos ne vom îscăli, 

stănsu-ne-am toţ 'la un locu şi am stănsu toate cărţile şi ho- 

tarnicile ce am avut de moşie, din tot coprensul hotarului 

satului noastru Suslăneştii din sud Muşcel, duplă] apa Argi- 

şăl[ullui.» Pun «seamnilțe] hotarului . . .; am încunguratu toti 

coprinsul satului cu atastă carte a noastră ... Uliţa Băcăi... 

Stăna Jumărăi .. . Coasta lui Vlad... Calea Bășocurilor [sai 

şi: Băşicurilor] .. . Capul puscului ...Pă lăngă salciia sălba- 

tică .. . Cornul Ainișului, şi dă'cole trage în valea mare, pă în 

trecătoril|e) vălcelțejlor . . . Păn fundul bradului . . . Colţul chi- 

dorăi ... Pă la curu Hodorului.» Cinci peceți. Nume : <Lachiii», 

«Mareș». 

' Acest document se păstrează la grefa tribunalului din Cimpulung. 
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17. 8 Iunie 7227 (1719). O săteancă din Ber[elvoești dă za- pis vărului ei, pentru vinzarea unei Zea/nife de zestre. «Find eă fugit în Țer[a] Ungurească, în Ardeal, încă de mic dus[ă) acolo, dumnealor mat ţinut perită; iar eă, văzindă nevoia acol[o] în Ardeal de foam[e), am tras de am venit la mMoşiia, tată-miei ; vindu aice, și ai& în lipsa mar[e] de bucate», —e silită a vinde Pămintul, acestui văr. Marturi: «preoți și omeni, megiiaşii noștri de sat de Ber[elvoeşti». Iscălituri, 18. Peun Zrsodion din 1649: «Atastă sfăntă carte ce să chiia- mă Mărgărit, aă scos-o popla] Stoica de l[a] Turcicu ti 4, cănd au venit Turcii la Cămpulungu ; Oet. 12, |! 7246 l737).» 19. 21 Maiă 7270 (1762). Mitropolitul Grigore dă «cartea Smereniei Noastre de protopopie cucearnicului între preoți, chir popei Tudor... în sud Mușcel, în plasa Răului Doamnei». Va căuta eceale din afară necuviințe, [care] sănt aceaste: de vor fi besearici dezgrădite şi dezvălite şi va fi într'ănsele, să dea învățătură și poruncă preoților să le învălească, să le curăţească şi să le îngrădească, să nu între dobitoacele în tinde sati în slemnul (S1c) besearicii ; iar ceale din lăuntru necu- Tăţii sănt aceastea: de vor fi potire saii discose de lut sau de lemnu, să poruncească întru acealea să nu mai slujască, ci să-ş facă de cositoriă ; Sfăntul Miră să. ție în vas de cositorii şi aii de sticlă, și să fie bine astupat la gură cu cară; sfăntul agneţii să fie uscat bine şi farămat bucăți mici, iar nu prigorit; sfănta Priceștanie să nu o ție pren case, Precum am înţeles că fac unii din preoți, ci să o ţie în oltar. De vor fi besearici nesfințite și făr de antemise cu sfinte moaște, să ne facă noao în știre. De vor fi ţiind călugări ieromonași besearici dă mir Sai vor șădea cu mireanii, să nu-i îngăduiască. De vor fi preoți striini, să slujască liturghie, făr de blagosloveniia noastră, — să ne facă noao în ştire. Nici cărtumă să nu fie aproape de besearecă, nici popa saii dia- conul să nu meargă la cărdumă, nici preoteasa sai diico- neasa saii slujnicile lor să nu văază vin şi rachii la casele 

! Pentru năvălirea Turcilo r În Ardeal în toamna anului 1737, v. Acte și Fragmente, L, Pp. 348-9. 
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lor. Să cerceteaze şi de ceia ce zic unii cum că morţi să 

fac strigoi, şi, de să va afla atasta undle]vaş, să le dea în- 

vățătură ce să facă, precum scrie la praviiă, cap. 378 (iar 

să nu-i arză). Să cerceteaze şi pentru curvii şi preacurvii Şi 

de amestecările de sănge, de frate cu sor, de văr cu vară, 

de cumetri cu cumetre, de vor face curvii, de feate mari şi 

de văd[ulve, de să vor afla greale, de ceia ce răpescu featele 

cu de-a-sila şi de ceia ce ţin posadnice şi șăd: necununaţ, și 

de cei ce ţin a patra nuntă şi de cei ce vor cununa pre 

unii ca aceștea, ori preoții ori naşii lor, de votri saii voatre, 

de fermecătoare şi de invrăjbitoare, să poruntască preoţilor 

să nu cuminece pre nimeni neispovedit, ori Romăn fie, ori 

Tigan, ci să-i cearte, ca mai întăi să se ispoveduiască ei şi 

fetorii lor, şi apoi să-i cuminece.» Către <ispravnici, vătașii 

de plai î vorniceii i părcălabii din satele domnești î mănăs- 

tireşti i boereşti: să aveţi a vă feri de jud[ejcăţile beseari: 

cești şi să nu îndrăzniţi a le lua din măna protopopului pre 

cei ce să cad[e] a să îndrepta de la noi dup[ă] pravilă, nici 

a dăspărţi pe cinevaș şi să-i daţi după cine veți vrea, — că 

vă spunem că, ori-cine ar fi, verice obraz, unul ca acela să 

va pedepsi cu grea afurisanie și pedeapsă bisearitască.» 

Iscălit: Grigorie al Ug[rovlachiei]. 

20. 10 August 1784. Mihai Suţu. Recunoaștere a în- 

suşirii de mazil. Monogramă cu ro$, Pecete. 

21. 11 Mart 1797. Alexandru Ipsilanti, pentru un con- 

:ribuabil trecut la boierii de neam. Monogramă cu roş. Pe- 

cete octogonală, cu data de 1796. 

22. iii Mart 1798. Costandin Gheorghe Hangeri, pentru 

un boier de neam: privilegiu. Monogramă cu r0ş. Pecete 

ovală cu coroană cu ctuce, vultur, în scut ţinut de doi lei, 

şi inițialele «Cst. Ggh. Hg. VV., 1797». 

23. 1-iii Octombre 1799. Alexandru Muruz, pentru așe- 

zarea unui individ «la brăiasla (sic) boierilor dă neamu». 

Monogramă cu roş. Pecete cu data de 1793. 

24. Iiti Februar 1802. Mihail Suţu : privilegiu de boier 

de neam. Monogramă cu roș. Pecete cu valtur și inițialele : «Io 

Mh. Cd. Sț. 1797». 
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25. I-iă August 1804. Constantin Ipsilanti: recunoaștere a calității de boier de neam. Monogramă cu roş. Pecete octogonală, cu data de 1802. 
26. 2 Februar 1806. Judecată pentru moșie la Berevoești, «Pentru de a nu mai avea mătuşi-sa Bălașa parte în munte şi în moară, s'au învoit.» 
27. 18 Septembre 1809. Vînzarea moșiei diaconului Grigore «Fumărăcu» : «din valea Măţăului apucă muchiia în sus..., păn în hotarul Isăroiului... Merge drept întrun mărăcine, unde este și un bol[ojvan, și din mărțăjcine trage drept iarăș în alții doi bolovani puși... Păn în virful Măgluricii cei mici... Drept întrun măr domnesc.» aaa 
28. 3 Februar 1818. Foaie dă zestre : 2 telegari .. , ,.4 măn- tăci ştupi (szc), 6 talere dă cositoră, 10 şărvete, 2 peşchire dă obrază, 4 perne albe..., 4 perne dă cartom ..., 2 scoar- țe..., 2 plocoade: unu albi și unu roșu, 1 rochiie gher- mesut ..., 1 scurteică za cacomu, ipac dă purtare..., 1 buşcu- lăc [boceealic) dă socru, 1 ipac dă cum[nat), 1 ipac dă ginere..., 1 pereche paftale dă argint cu colanu lor..., 1 salbă de 120 rubiiele i un funduc ; 1 sfeşnică cu mucările lui.» 

29. Înştiinţare tipărită pentru nouăle dări ale mazililor, iscălită de: «Marele Dvornic din Lăuntru : Ghiorghie Filipescu, Alecsandru Vilfajr(a] Vel Vist... Secret. Stat: Barbu Știrbeiu». 

VI. Documente din Judeţul Rîmnicul-Sărat:, 

„1. 10 Octombre 7242 (1734). « Varlaam iermonah, egumen: al sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Aninoasei», cu soborul, - vind «lui Stan ce să numeaște Vătaful», «vii părăginite, po- goane 2 p!, în Teiș; care vii li-au fi fost cumpărat Sfințiia Sa răposatul părintele Vifă]d[ijca Daniil? de la nepoții Vărzarilor, iar păragine, Şi ei, văzănd că șăd aciaste vii părăsite de ani 20, şi nici un folos nu avia sfânta mănăstire de la iale, avănd 

! Comunicate de d, V. Pirvan, 
? Apoi Mitropolit. V, Zez, diz, rom. în sec. al XVIII-lea, 1, PP. 434-3. 
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multe vii într'acest dial al Uricheştilor lucrătoare, și fiind vi- 

năriciul al acestui dial închinat sfintii mănăstiri, ca să iă de 

la tot omul, de la fericiţii Domni», — le vinde <în preţ: pogonul 

ti 60... Și noi încă i-am dat la datoriia mănăstirei ce sai 

făcut cu lucrul zidului ce sau lucrat la mănăstire, rămăind 

dator o sumă pria mare de bani, — neapucănd să plătiască 

Sfinţiia Sa părintele Vițăjd[i)ca TDaniil atastă datorie, ce era 

făcută cu porunca Sfinţiei Sale. Deci .noi socotit-am pentru 

folosul cașei.» Iscălesc: « Varlaam egumen ot Aninoasa (pecete), 

Qz6vrszăt i ijevoc Potavtovt, Iane lovi€ Căpt., Calistru monah 

ihindaifaji, “ziiai mulți Căpitani și ostași (un Leul, un 

tim kănsar, un «Pavel păr|călab)». 

ebtuât 7272 (1764). «Moșnenii de la Popeștii» vînd 

«un il5c isterpii::ca să pun viia pogon, 1, po. Întreabă 

întăii 'peaţoţi 'frăție răzaşi, unul pe altul, şi aşa ne'mu în- 

voitu de amu văndut acestu locu: preţu ne'ii dat pe pogon 

căte taleri 2». Iscălesc: Iosipu, Stoen, D(u]mitru Coștug, Tudor 

sin Necoră. Serie Mane Loglolfăt. 

3. 5 Maii 7276 (1768). «Caloian i Drăghiian i Mihai sin 

Mitrii» vind «dumnealui Ghiorghe săn Samoil> o țelină de vie: 

«jumătat|e) țelină curată, şi jumătate cu păduri... Și acesti 

loc iaste deu moșie Rosoiului ei Bogdănesă, di sus.» Serie 

«Muce Log[oJfăt>. Marturi: și Stan Mocan, uncheş Dumitraşco 

Hăbegiu, Dotin zet Cocărjan. 

4. 23 Novembre 1771. Vinzare la Bordeşti. Intre marturi : 

Aliesandru Bordiian, Cost|anjdin sin] Filimon. 

ş. 8 Ianuar 1[7]84. Vasile Meca vinde lui «Necula Mo- 

canul» o vie lingă <Gherghii Vătan, şi de la vale este răzașu 

Stancu Cocariii». 

6. 20 Novembre 1785. «Stan flăcău, sin Rad[u] Păstar ot 

Popeşti», dă zapis «Badii Voinăi Călderescu», vinzîndu-i 

«ozvărti vie». «Care să răzoreşte pe din sus cu Marin 

Căldărescu și pe din jos cu Neagu sitar.» «Ei Neagu 

Dulgher față, ot Bahnă, ginere, la mănă lui Boddan», «ei 

Radu] Sitar, rezaș». 

     

  

   

1 De la Sf, Samuil din Focşani.
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7. 31 lanuar 1786 (). Zapis țerănesc. Marturi: Oprea Beboei, Cărste sin Tucut, Mihaid Buciucaș. 8. 9 Mart 1786. «Vlad Corcă», cu soția lui Dobriţa, dai zapis « Logofătului Gheorghie Argintu>, pentru vînzare de vie «în del Runcului, şi cu loc de cram[ă] și cu tot[ă] obra- țiia ei», ce oavea de la «cumnat[ul] Neculaii Iordăchioiii», în hotar şi cu Văsile Vățul. Martur: Vasile Văceanul, Mihaiă Părcă slos. (sc) Caruș[uJlui, Vasile Părcă Olbanman şi doi aldămășari. Scrie «Vornecul Nan». 7 Pe altă foaie: <bani ce am cheltuit la aJdăi " Zapisului : 
af 

ti, bani, 
1 —, la făcutul zapisului. 

90, aldămaș.» 
9. 12 Mart 1786, Drăghitan face o văi Opre a Babii, Negul Gocar. 

RI: 

   

    

10. 30 Mart 1787. «Nepoata lui Dumitrașco Gogoman» dă : zapis «moşului Alexandru ... că, din toate cele ce au rămas ale părinților i la mâna lor, fiind vreme răzmiriții, şi ernăndu ostași, și hiind hoţii multe, zisără că toatea s'a prăpădit, ne- 

cănd în alte măini, streine, acum viind la părintescul pămănt, aşa îm spuse moșul miei Alixandru, și eii dupe cuvăntul duminea)lui m'am sălat (sic). Drept aceia i-am dat atastă adeve- rință la mănă, ca de acum înnainte nici să-i maj ceiă ceva de ale părinților, nici să-i mai zic ceva.» Martur şi: «<Drandahir». Serie «preotul Mihaja. 
11. 14 Novembre 1787. <Moşneni Tăcuţ din delul Popeştilor», dau zapis lui « Nidelcu sin Miron», vînzindu-i «locu sterpu cu Pădure», «pe pogon tal. 4, ban[i] zo». E lingă Drăghicu, Dumitru, Bode. Iscălește şi un. Nenoiţă, Negul Dulgher, <eă Dumitru răzeş, martur». Scrie « Radu fisorul Borci Muci». 12. Februar 1793. « Florea Vănă-Roşi» dă cumnatului Săi niște vii, Apoi urmează : «Dumneta Enache să nu mai fie Plă]rătoriă (?) di acuma; iar, cu Florea ce-i ave, ți-i căuta, că io sănt om curat.» Martur : «Rada, flati cu Flore». Ne- 
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plătind la urmă, vii răspundi înnainte gudicăţi înpreună cu 

mine, că, incă saă măritat soră-mea, o îaii de la tin[e); dicăt 

ai măca-oo dumneata, mai bine să lucreză.> 

13. 30 lanuar 1796. Zapis «cumnatului lon sin Lupul i... 

soră-mii Radii» : vinzare de vie. «Să răzoraşte cu Şărban Dăr- 

dală ...şi cu Zanbir Lemnar, din crivăţ, în dealu Popeștilor», 

«de la Neagoe Samoilă». Martur și «Fătul, rezaș», «Stoica 

femeia lui Pavăl Burducii». 

14. 2 Novembre 1799. «Moşneni Păvălache» și alții da», 

lui Nedelcu in Trăsnea «loc ţelină». Iscălesc : «uncheaș Mironă 

Enache poplaj. Bratosim Sărăcilă, Ghiorghe Bubocă, Mihaiu . 

Cocan, loan Lănă. 

15. 22 Decembre 1803. «Valcea zet Miron curelar ot Foc- 

şani». vinde vie, «părintelui Apost ot Popești». «Şi cu o 

căsuţă 'ce estlel, i o magazioră. .. Și să răzoraşte pre dispre 

namiez cu Vasile Meca, iar pe din crivăţ să răzoraşte cu 

Costandin Meca... Şi cu ştirea tuturoru neamurilor mele i 

cu a răzaşilor mei... Sai mai întămplat multe obraze de 

cinste, bătrăni și tineri. .. Ei jupău Valcea ...i cu fitori mei 

anume Dobriţ îi Zoiţ. .. jupăno Mironu, socru jupănului Yalce 

„... Manta Cobote-Noi, Dumitrașcu Frutur, ulajcheşu Radu 

Pleşu, Stantul Socol, Gheorghie Bucă.>» 

16. 6 April 1804. Zapis către «Ştefan sin Dumitru Ar- 

năutul>. «<Ua păr ce este în dreptul dănainţii bisericii Popeş- 

til|or].» Pomenit: Anghel sin popa Ioniţța] Ropotel. 

"17. 27 Iulie 1810. Zapis între ţerani. Marturi: Vlad sin 

Borce Mucea, Stoica Cubote-Noo, Cristea Groh, Joniţă Săntion. 

18. April 1813. Aşezare la Boieri? de neam a lui Dima 

Parepa, Alexandru Floru, Dumitru Caloian. Monogramă şi 

pecete cu roș. 

VII. Documente din Odobeşti. 

Pâstrate în colecția d-lui avocat Ștefan Georgescu din Focșani. 

1, C. 1640. «Gavril fitor lu Porcel de Odobeşti» dă cviele 

meale şi moşiei cătă va hi a mea și a tăltăjne-miii .. „„ pentru 

ce sintu dator lui Aslan», cu alei bătuţ>. Între marturi:  
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«Bilaci, Ciudin sin Dancului.» «Şi Gheorghe Nălban au fostu 
de față... Şi noi Vornici de Poartă nem tămplat la Poarta 
Mării Sal[e] a lui Voa[ă), și neu mărturisit săngur Gavril săn 
Purcel, să să ştie ... Corbe vătav am scris.» 

2. 27 Decembre 7170 (1661). Nişte săteni din Grozești 
vind «viia Măriii featii meale.. ... dumisale lui Tănasie vătav». 
Și-a întrebat toți «frații». Între marturi : «Dumitrașcii căpi. 
tlajnul de Igeșt[i] ..., Grigorie Birtoş. . -- Ion Pălit». Punerea 
degetelor și iscălituri. 

3. Iaşi, 14 Novembre 7174 (1665). «Gavril fiorul lui Purcel 
din Odobeşti, și cu femeaia mea, cu Mierlușca», dai lui «Aslan 
neguţătoriul», pentru o datorie de «lei bătuți», moşia lor 
«la Odobeşti, la Putna». I se zice apoi lui Aslan: «băcalul». 
Marturi : « Toader Vornicul din Odobeşti . ..» lon Buzdugan, 
şi Vaslillie -Nan din Odobeşti și Gavril Găgălă..., Gavril 
Țicul ..., Ion fitorul Frumosului... și Macovei... şi Savin 
de Veașteleşti, sluga lui Buhuș Vel Logofet, și Aftenie din 
Horăeşti». 

4. 6 August 7176 (1668). «Ficorii Frăncului de Grozăști» 
vînd vie «lui Manoli &-au fost Cămănar», cu lei. Întreabă la: 
vinzare «fraţii» și «răzeși». Între marturi: « Tănasie Bogdan..., 
Stantul cu femeaia sa, Antimiia fata Frăncului . . x Și Toader 
Stez ot tam, Vasilie Susanul .. ., Ion Coţoi..., Dumitrașco 
Roşca ..., Turlia.. -» Vasilie Argintu.,. -» Toader Galiţă ..., Ștefan Căprariul». Punere de degete. 

5. 13 Novembre 7181 (1672). «Simion snă Tudur Pleșea de Grozești», Gavril Balotă «și cu fămeaia mea Pietra» și cu fiii vind vie în acest sat «lui Tăbuș şi fămei sale Irinii», pe elei bătuţi... Costantin fetor lui Tudur Pleci (sic).» S'au întrebat la vinzare «toți frații de pe moșie». Între marturi: «Toader al Cetinii ot Odobeşti şi Ion al Brii ot tami brat eg Cudin și Ionașco Tatul ot tam şi Gligorie zeat Apostoae şi Ursul de Iaș și Radul ot tam și lasco ot tam și Dumitru băcal ot tam și Marcul de Odobeşti și Simedriu ot tam și Costantin Cărăușul ot tam și Ghiorghie dascal. .. Ne-am pus şi deage- tele în loc de peceți. ku Ann Ion Stefan Petră Voivod.» _Martur şi un Grec: Anvnepns ualp]mpo. 
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6. Către 1680. «Hilohie» şi fiul lui, din Grozăşti, vind vie 

«giupănului Malole (sic) Cămănariul», pe lei. Întreabă la vin- 

zare «şi seminţiile». între marturi : «Bancăiă de Focşani și lon 

Surcia tij ot tam şi Ghiorghii ai (sic) Costăchioi şi Chira 

Grecul, Păntelei Gripcă și Petrea Rotar, Alecsandru a Diţăi 

şi Bejan a lui Belei și Stanciul snă Mănişor ot Grozăști 

i Toader Striazia ot tam şi Baciui ot tam.» Scrie cAgapie». 

7. 20 Maiii 7190 (1682). «Turlea» arată că a vîndut o 

vie. Martur: «Păharnicul Costandin de Tămaş, cu 10 fetorli], 

căndu m'ai scos din temniţ|ă] pentru cai vierilor Bejan Că- 

răuşul şi văt[ăjmanul Radul ot Sărbi.... Și aldămaș 2 berbeg 

şi o &umătaat[e| de vit[ă).» 

8. 9 Septembre 7191 (1682). «Bejan fiorul olarului din 

Grozăşt|i]» vinde, cu familia lui, «o vie tănăr[â]» la Odobeşti 

«lui On (sic) fitorul lui Toder din Roman, doi pogone făr un 

fărtaiu, dereptu doidzăt și noi de lei bătuți». Marturi: Tu- 

dor Cojin. 

9. 16 Septembre 7196 (1687). « Merlan şi cu feameae Mărie 

şi cu socră-m& Ursa» daii zapis agupănesăi Sandei», pentru 

viuzare de «3 tovărți de vie în del la Odobeşti» drept o plată 

în lei. Între martură, «popa Tănasie ot Eşi și Strătulat Moţoc 

şi dumnelui Panaite de E3 şi Postolache ot tam și Pană ot 

tam». «Ru Au Ion Costantin Voivod.» Panaiot îscălește gre- 

ceşte. 

10. 20 lanuar 7201 (1693). «Petre Epurle] din tărgu din 

Focșanli]» vinde vie la Odobeşti, «în hliza șogiască... lui 

Gligoraşco neguțătoriul». Marturi: «Costantin biv Vel Vameș, 

Panaioti neguțătoriul, Năstas[e] snă Beliboii ot Focșanli] și 

Pan(ă] neguțătoriul şi Mazarach[i] cup[eţ] și Pălade Făclieriul ». 

Iscălesc grecește Panaioti şi Mazarakis. 

11. 16 lunie 7204 (1696). «Ursul nepotul Ursul lui Vlad» 

vinde lui «Aftanasiei de Roman» «căsoia de la cămpu» şi 

un pogon la Odobeşti. Marturi: Ursul Vlad, Ion Betica Că- 

pitanul, Gligoraş Marcul, Ignat chehaia, Ton Vieria, lonaşco 

a Mălanei, Ioniță] Giagia, Gligoraș Eșanul. 

12. Iași, g Februar 7203 (1697). «Irina Grecuţoae» vinde 

«giupănului Neculai neguţitoriul din tărgu din Iaşi» vie la 
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Grozăşti, «care vie iaste într'un hat cu a giupănului Neculai». Marturi: «giupănul Ghiorghie Alevra şi dumn[ea]lui Toma neguţitor de Iaşi». 
13. lași, 20 Iulie 7205 (1697). « Vas[illiei Buruiani» vinde <giupănului Dimii băcalul» vie «afari, la cănpi, la Grozăști..,, în capul viii Cudeneast, de pe bătrănul Faur». Marturi: «preu- tul Pavăl de la sv[ăjnta besiarici de la Văvedeniie şi dum. nealui Panait Răiz și dumnealui Toderaşco Bătco şi dumnea- lui Costantin Gusci şi dumnealui Dumitrașco slugi dumisali Spătariului Savin». Scrie «Toader Orheianul diiacul». «Și cu viia i-am dat 2 cădzi şi o curîtoare și un Gubăr şi un sjghiab.» Gligoraș iscălește, adăugind: «priimăsco». 14. Octombre 7206 (1697). <Stanțul călugărul de Odo- bești, cu femeae me (sicj», vinde vie la Odobeşti, «cu Ccăsoe cu tot, 2 căzi, tescu, un cubăr». Martur: Ioniţă Birtoc, fi- tori ei Grăjdenesi». «Zapisul nu s'au putut impăruți, ce s'au luat la Gavril.» 

15. 27 Decembre 7207 (1698). « Vasilie Buruenă» vinde vie. «Aceste trei covărți să ile daa dumisal[e] lucrate pe culesul viilor, căce me'ă plătit lucrul viilor peste vară, pe ceste 3 covărți.» Marturi: «Ion Măscul ot Vineşești şi dumnelui Lupaşco Ceuleţ și Toderaşco zet Păladie». | 16. 15 Octombre 7208 (1699). «Lupașco fiorul lui Dumi- traşco săponariului de Focşiani» vinde vie la Grozăști. Mar- turi şi «Ursul îi Stănăoae, Delean Hobjil(4)». Ă 17. 18 Octombre 7208 (1699). «Alexandru Îndoilă ot Sa. sul», cu soţia și «cuconii» săi, vinde vie la Grozăști. Între marturi și «Pănteleiă s* Bălan Leahul.> «En Ani lo Antoh Costantin Voivod.» 
18. 16 lanuar 7208 (1700). «Eu Gligoraș, fecorul Măricuţăi», vinde via de la Grozăști «finit miali de boteziă, Catrini, fiicei dumilorsali ginirilui Neculai și nepotei mele Ștefanii... Aleture cu viille] dumilorsale. Însă din capul unui pogon t-aă fost dă- Tuit mai nainte unii cucoane... Denainte a boeri de Curte...» 19. 14 lanuar 7209 (1701). <Eă Arimie şi cu femiae mia Mărie> vinde «gupănului Gligorașco neguţătoriului> vie la Odobeşti, 
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20. 16 lanuar 7209 (1701). «Ursa Echimoia ot Odobeştii» 

vinde vie la Odobeşti. 

21. 20 Mart 7209 (1701). Vinzare de vie la Grozăști şi 

Odobeşti, lui «Neculai neguțitoriul şi gupăneasăi dumisali Şte- 

fanii». «Moașea Măriia Croitoriţa.. .. Soţul miei Gligoraș li-au 

văndut lui Iordachie Rusăt Vistiarnicul>. Marturi: «Sava t-ai 

fostu staroste de neguţitori și Toma neguţitoriul și Proca ne- 

guţitoriul şi Chiriac neguţitoriul» și negustorii Tănase, Ghior- 

ghiţă, Sandul. Iscălesc greceşte : Sava, Chiriac, Toma, Proca, 

Sandul, Atanase, Gheorghiţă. Scrie «Dumitraşco abăgiar> 

(foarte frumos). 

23. 12 Maiii 7209 (1701), «lonăş Băbul» vinde vie la Gro- 

zăști, cîn bătrănul cărăulescu», 

23. Fără dată. Mihai Racoviţă, pentru Adam Luca Sulgiia- 

riul, «ca Să stăpinească nişte Țigani. Pecete mică, octogonală, 

cu chinovar (numai armele Moldovei). 

24. 28 Septembre 7211 (1702). «on sin Drăgieni» vinde 

vie la [Odobeşti]. 

25. 9 Mart 7213 (1705). «Ei Ursul Beţivul, cei fostu fi- 

estru lui Gavril Olarului, nepotul Ursului Vlad, și eu, Mărie 

Olăriţa», vind «gupănului Dumitrașco Abăgerului» vie la [Odo- 

beşti]. Marturi: «lon Viere şi Ion(ijță Scopul şi lon Țuguii 

şi Vasille] Covlii». 
| 

26. 16 Mart 7215 (1707). «Sora, femeia lui lon Modrii, și 

cu fiică-mă Iona», vinde «Apostului zet Măricăi Cetinoiului» 

«un răzor în țarin[ă] la Odobeşti» pe cun galbăn». Marturi: 

lonaşco Tatul, Vaslillie Grăjdian, Gavril Spătar, Ion Gode, 

Toader Bobolata, Litul. 

27. 7221 (1712:3). «Eu Crutan fitorul lui Draghiă din Vrancia, 

ginerili lui Ion Buurel», vinde vie la Odobeşti unui negustor 

şi soţiei lui, «Stefancăi». «S'aii facut denainte Abilii călugă- 

rul.» Martur și «Toader Părle». 

28. 20 Octombre 7222 (1713). «Dumitrașco, ginesele lui 

on Bontei ot Dodeşti», vinde vie la Odobeşti. , 

29. 16 Februar 7227 (1719). «Sora Moţotas[a]» vinde vie 

la Grozăști. Martori: Măteu, Zănica, Gligoritlă]. 

30 15 Februar 7243 (1735). Nastasie, fata lui Ștefan Cocă- 
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nelii>, și- rudele ei vind vie la Odobeşti. Marturi : “Ursul Șalăii, Negoe Buşul. 
31. C. 1740-50. «Fică Tămașiă, Gherghel Gabăr, Gherghel Copţa, Giurgu Mate, Mărtin Țimpul, Andreiaș Țimpul, Mărtin Păuleți, Mihai Borbule, Gherghel luje, Gligoraș Burbule, Pe- tre Luje, Mihai Păuleţ, Petre Păuleţ sin Mărtin»>, sînt chemați «să mutăm petrile cele lepădate din satul Trebeșului-de-sus și să le punem în apa 'Trebeșului». 

32. 22 Maiu 7253 (1745). Mărturie întrun proces de vie la Odobeşti. « Aducăndu-he Iane Răpa o carte de blestăm, del[a] Sfinţiia Sa părintele 'Theofil, episcopul de Roman». Pomenit «fetorul lui Prohir». 
33. 3 Octombre 7257 (1748). Vinzare de vie către «Ne. chifor arhidiiacon». 
34. C. 1750. Zapis. Pomenite: <hotarul Căţăleștilor»>, «moara lui Lupoş», «mijlocul Tănosului». 
35. 23 Mart 7262 (1754). Matei Ghica-Vodă face carte de judecată unor oameni «strănăpoț lui Gurguiă», pentru «4 pă- mănturi» în Foltești (Ţ. Putna). Pe acel loc are «vii și căsoi şi Ioniță Arghirie neguţtoriul din Eși», care le dă ginerelui său, «Toader Pascul cupețu». Se arată un act de la Vasile Lupu, din 28 Septembre 7154 (1645), pentru <pămănturi în țarină şi răzoare și vii», precum și «alte mărturii de la oamen[i], în care iaste iscălitu şi răpoosatul Costachi Razul Hatm(anju ... S'ai maj lăţitu ei pe altu locu ominesc.» Pe- cete mare, cu chinovar, Iscălește şi Vel Logofătul. 36. 26 Septembre 1763. Judecată a lui «Theodor Cowmţi]s». V. la data de 30 anuar 1778. 

37. 6 Decembre 7272 (1763). «< Costantin Ploșniț[ă]» vinde vie la Odobeşti. 
38. 17 Ianuar 1765. Testament de preot: «ca să faci diiată, să dovedescu găndul mieii cătră moștenitorii mei, ce Voescu să stăpănească ale mele dup[ă] moarte mea». Dă o vie la Odobeşti, «în ograda popii lui Panhilie, iar, pentru un pogon ce iaste tot acolo, l-am poprit pentru sufletul meu; şi am dat danie iar lui Ion fe[ciojrului meti jumătate, să. fie pen- tru cheltuiala lucrului acelui pogon, iar jumătate să fie pentru 
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grijla] mea, adeclă) să m(ă) plătească zece zile, să slujască 

sfănta liturghie, și, ce ar rămănă, să-mi] pue şi o mas[ă]. Și 

atastă grijlă) să să faclă) din an în an.» Îi mai dă «o căl- 

darea de rachii mare, veche», «lui lane, fetorului mei», și «o 

căldare de rachiu mic[ă]». Casa <am orănduit-o iar lui Ion». 

«Aşijderea pentru doo vite de cai, iar lui Lon... Şi pentru 

doo leturghiii ce sănt la biserica glojsplold : una sărbească şi 

una rumănească, sănt ale mele, și pentru o cărticică ce iaste 

de duhovnicie, am datu 1 lei pe dănsa, iar a mea. lar, pen- 

tru bani, am la Căpitan Lup 28 lei», alții la «Nastasie -Cujbu- 

leasă». «Acestea toate le-am socotitu înnaintea dării sufie- 

tului mei.» 

39. 16 Decembre 1765. Vînzare de vie la Odobeşti, lui 

«Gavriil sin lui Enache Brașovanu>: <0 firtă de vie rodi- 

toare ..., la Odobeşti, pe ulița Ghilii». " 

40. 4 Maiii 1766. Mihălache Priveghii vinde «5 hirte de 

tufe, în 10 lei, de la vără-mieii Vasile Vlaico ot Od[ojbeşti». 

qi. 22 Novembre 7275 (1766). «Antoh Drug ot Odobeşte» 

face o schimbătură cu un alt locuitor. 

42. 20 April 7275 (1767). <Mafteiti Bălotă» ! vinde «Mării 

Răpoe» «etrii hirti» la Odobeşti, «în razărul pentre corni şi] 

pentre &ocănele». Între marturi, «Crăton Prăjțijaar, Ştefan 

Slămnoiul». 

43. 16 lanuar 1768. Vinzare «dumnealui giupănului Cos- 

tantin Panaite Lipsicanul», de vie la Odobeşti. Între marturi: 

«Carpu Pi&loJrag[ă] Vornic de Poart[ă)> şi alți trei Vornici 

de Poartă. 

44. 30 Ianuar 1778. Judecată într'o pricină a familiei Ghir- 

tocu din Odobeşti. «Şi tot atunce chemăndu popa Costandin 

pe cumnată-săii Ion Ghirtocu față, vorbind amăndoi gură cu 

gură, s'au învoit>, etc. S'au judecat la <dum(nealuji Theo- 

dorache biv Vel Comis, ce era staroste de Putna» (1763, 

Septembre 26). Nume: Toader Bobolatii și soția lui. Angheliţa. 

45. 20 Mai 1778. Maria diaconiţa vinde unui preot şi 

«coconilor Molitvii Sale», vie la Odobești. 

1 În iscălitură : Balotă. 
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46. 10 Iunie 1778. «lonașcu Stocliii» vinde lui Ion Răpa şi «femei dumisale Saghina» vie la Odobeşti. «Care și dum. Ion Răpa iaste de moşie.> Marturi și «Ciudin Paiului, Pava] Strămbulă, Anghel Paiulă, Vornic Toader Faor, Moş An- ghele. 
47. 10 Novembre 1778. «Preotul Neagul săn Mihaiu Gean. gea ot Șindilari» şi cu fiii «protopopului Mărzii ot Vărtişcoi» vind unui alt preot vie «părangină (sic)» la Odobeşti,< şi pe un răzor Săsască, din capulă viilor vătafului Andreiă, spre cămpi». «Preţul 120 lei... pe pogon.»> 
48. 1782. «Ujn]chieșul Glegoare», cu soția și «fe&oriul mii Lupul», vind vie la Odobeşti. Martur şi epărbalabul (sic) Foloare». 

49. 1782. O jalbă se trimete de Domnie la «dum. Vel Spat. Theodor Balș, staroste de Putna». Pecete mică, ovală, cu chinovar. 
50. 19 Februar 1783. Nicolaie Costandin Carageă Voevod, pentru < Avram, strein om ot Slam Rămnecu..., neam de mazăl, și, de micu înstreinăndu-să, dup[ă] ce ş'au venit în vărstă, întorcăndu-s(ă] la Pămăntu lui, ai intrat la dajde între streini Vist[iJerii, şi, cerănd de a-ș afla îndreptare la orănduiala nem[ullui lui», aduce şi <adevlejrința a unora den mazăli». Se admite. Pecete octogonală cu chinovar : îni- țiale șterse. 

51. 20 Iulie 1783. <Diiaconiţa Mariia, a diiaconului Lovii» din Păţăşti vinde «Svinţii Sali preutului Ștefan Cobuş ot OdfoJbeşti» nişte «tovărți de loc sterpu și patru prăjăni ş acest loc în bătrănul Lungoă, alăture cu ulița bisăricii. . din ulița lui lonaș.. -> Tăscumpărături de la popa Stanciul», Marturi «mulţi oameni buni, bătrăni și tineri». Între ei, și: «Dumitru Blănar ot Od[oJbești». 
52. 15 lulie 1784. Mihai Suţu dă un privilegiu pentru un mazil din Slam-Rimnic. Monogramă cu roş. Pecete octogonală, 53. 26 Mart 1785. «Panhile sin pop Sandul, proină proto- [pojpul ot Putna», vinde un pogon de vie, «o hirtă și un hiler», cu 80 de lei. de pogon, «pe pămăntul Dăngulesca..., din ulița lui Ioanăş>. Între marturi: . Ilie Barbă Lat[ă], Pădure 
71304. Voi, VL. 

Ei 

       



66 DOCUMENTE DIVERSE, VII 

Bărghior, Grigori Priveghiă, Ghilea, Ioniţă] Salmaş, Simion 

Dolhan. Scrie preotul Ioan Păladi. 

54. 17 Novembre 1785. Vinzare de vie la Odobești. Între 

marturi: B[ejjan Vraghie, Stancul Mica, Oprea Usturoiă. 

55. 7 lulie 1786. Nicolae Mavrogheni acordă un privilegiu 

de mazil. Monogramă cu roș. Pecete octogonală. 

56. 15 Februar 1789. Nicolae Mavrogheni acordă un privilegiu 

pentru un polcovnic făcut de dînsul. Monogramă cu roş. Pecete 

octogonală. 

57. 15 Octombre 1791. Mihai Suţu acordă un privilegiu 

pentru un mazil din Slam-Rimnic. Monogramă. Pecete rotundă. 

58. 14 lanuar 1792. Auaforă către Domn, pentru judecata 

lui «loan loanăș din satul Călimanul, de la Țin[ultlull Putnii, cu 

Dumitru Ghionoiii biv Vornic de Vrancea, tot de la acel Ţi- 

nut», pentru că, fiind,la <o moară în gărla Putnii..., ceartă 

pentru curgirea apii», sa întîmplat un omor. Ghionoii duce 

pe vinovaţi «la starostii de Putna, ce să afla la acea vreme 

(1795, Novembre] dum(nea]i[ui] Banul Mihălachi Cerchez şi 

cu dum(nea]ijui] Camlinajr Fetala. După ce i-ai pus la în- 

chisoare, îi s'ar fi învoit cu rudile mortului şi, dăndu-le 110 

lei, i-ar fi ertat; de la careai luat și scrisoare. Apoi Dumi- 

tru Ghionoiii prin chipuri de silă ar fi mai luat de la dănşii 

gloabă 60 lei banji] gata și pentru 250 lei zapis, cu cuvănt 

că-i dă starostilor.» Cerchez răspunde la plingere «că n'ai 

luat nimică, ci să-ş caute cu Dumitru Ghionoiii>. Ghionoii 

spune că avea datoria, ca «zapciă», să urmărească; «iar pe 

mort l-ai îngropat, cheltuind 20 lei; apoi, vrănd să le facă 

bine, aă mijlocit cătră rudile mortului, şi, învoindu-să, i-ai 

ertat, dar dum[neajilui] Cam(ina]r Fetală n'aă vrut să le d€ 

drumul pănă nu vor da gloabă 200 lei, şi ei iarăş, rugăndu- 

să lui Dumitru Ghionoiu, ca să le facă bine cu acei bani, el 

li-au făcut bine, şi i-ati dat zapis pe 250 lei,, puindui și 

amanet o moară şi doai pogoani de vie.» Din bani, dă o 

parte lui Fetală, «iar treizăt lei i-au dat pentru a lui osti- 

neala, ca un zapciii ci era, şi pentru facire de bini ci li- 

ati făcut». Jăluitorul arată «că i-al zis Căminariul în faţă că 

ai luat acii 200 lei... De vremle] ce jălnitoriul cu ai săi au
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făcut faptă de moarte şi s'aii săvirşit împăcăciunea de spre ru. dile mortului înnaintea starostii, şi starostii, ca niște dregă- tori, ai luat acei bani gloabă, ferindu-i de pedeapsa temniții, care cu drept li să cădă, nu li să cuvine lor a-i ceri acum înnapoi, ce să fie mulțămiţ cu atăta » Se admite şi luarea de bani a lui Ghionoiu, «ca un zapciii ci era... Mai ales că ai încredințat înnaintea &udecăţii cu frica lui Dumnezăă că din- tr'acei 200 lei ce ai luat starostii, pe dănsu nu l-au împăr- tășit cu nimică.» Dar se restituie alți bani, luaţi pe nedrept, — Domnul întăreşte sentința. Pecete a lui Alexandru-Vodă Callimachi. 
59. 23 Mart 1792. Vinzare de vie la Odobeşti. Între marturi: Sava Cobotariul, Ghiorghi Mazilul, Gavril Odobăs- cul, Ghiorghi Buiacă, și încă un «tobotarii». 
Go. 21 Februar 1796. «Costantin sin preot Ștefan Cobuş ot Odobeşti» dă zapis lui «Costantin sin Ion Rupa», pentru vinzare de vie, cîn pămăntul Leului». Era cumpărătură «de la preot Neghiul Gege, zet popii Mărză ot Vărteșcoiti». Pomenite «viile dm. Căpitanului Manolachi Avram». Martur şi: «Ion sin Taţul Săpunarul», Loan «Ghemuleţ», « Neculai Berilă>, <Dămiian Mica Cauş». 
61. 26 Octombre 1796. Vinzare a unui «răzolr] din grin- dul Movililor pănă în hotarul Odobeştilor:. Între marturi: Dămiian Dorul. 
62. 1-iăi Mart 1795. Costandin Gheorghe Hangeri: privi. legiu pentru un mazil. Monogramă cu roș. Pecete ovală. 63. 1-iă lulie 1799. Alexandru Moruzi: privilegiu fiscal pentru un mazil. Monogramă cu roș. Pecete din 1793. 64. 8 Decembre 1800. «Toma sin popa Costantin Cofer» dă un zapis pentru «schimbătură cu vie bune, făcători», la Odobeşti, «în bătrănul lui Horţighie, pi fişul Tatuiui..., al[ă]ture cu oliţa Zamfirii». Nume: Tebe. «Alături cu vie dumisali cucunii Ca- targioai». Scrie (foarte urit) Panaite dascălul. 
65. 28 April 18or. «Dumitru Grecul zăt Aniţa Sărboaica» vinde lui Costantin Răpa o vie la Grozăşti, «în bătrănul lui Hodor, di la vale di ulița Bilii..., ce este supt stăpănirea Ghemulițăştilor i a Bouleştilor ... Spre grindu, pănă undi să  
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vor împlini... Pi pogon 8 lei pi.» Martur şi Efrem săn Du- 

mitru a Maftii, 

66. 1-iti Decembre 1801. Vinzare de vie «dumlilsale Mi- 

cuţii». «Cari răzor este în hotarul Gărlilor . . . Drumul Vrăncii. . - 

Pămăntul Bechii, ce să răzășăşte cu mine ... Me-am întrebat toţi 

frații şi răzășii î moșnașii.» 

67. iii Februar 1802. Mihai Suţu : privilegiu fiscal de 

mazil. Monogramă cu roş. Pecete ovală. 

68. 1-ii Mart 1803. Costandin Ipsilanti, Domn Muntean, dă 

un privilegiu fiscal pentru un mazil. Monogramă cu roș. Pecete 

ovală, cu armele ambelor ţeri. 

69. 21 lulie 1803. «loan săn Tatul Florica ot Odobeşti» 

dă «sănetul meii de încredințarea» lui Costandin Răpa, pen- 

tru o vie, «di la părintele loan Blândă, zăt loana Căzânoae». 

70. 12 lunie 1804. Vinzare de vie «dum|neajlui jupăn Lup 

Ovreiii» : «cinci tozvărți». Plata în taleri, «în măinile mele» 

(vînzătorului). 

71. 22 Septembre 1804. «Lupul Jidovul» dă zapis lui «E- 

nachi Vasiliu», pentru vînzare de «hirti de vii în deali la. 

" Odobeşti..., lăngă viile dumisali, și răzășii ei fiindu, cu tocii- 

meală drept 600 lei...; cari le-am avut şi eii cupărati de la 

Ionașcu.» Lupu iscăleşte evreieşte, iar un martur, grecește. 

_72. 30 lunie 1805. Vinzare de pămînt. «Trei răzoare, latul 

şi în lun[gul] pămănturilor, adică a răzoarelor .. . Bătrănul 

Berbece în fășiia Robeascăi... Şastăi Gheunoai.» 

73. 8 April 1806. Vinzare de loc la Odobești. Între mar- 

tari: Tănasăi Mecheș. 

74. 27 Septembre 1806. Ordin de publicație pentru «0 firtă 

de vie a unui «podgorean»> şi cumpărător de la Odobeşti.— 

Adeverinţă din 30 lulie 1806 că s'a şi făcut, —din partea 

zapceiului şi cu mărturia preoţilor «Faur» și «Blenda». — Pe 

Ve şi alte mărturii: un «Toderașc[o] popla], zăt Furcoiii, Sandu 

zăt Drăgunoi». 

75. 27 lunie 1808. Vinzare de «o săcătură ce o am în 

Lupeiii ..., spre măgură». 

76. 2 Octombre 1810. «Vasăli Şorecar» arată că a clădit 

frăţeşte, cu cumnatu-săii, hruba și şopronulla o vie, <cumpără- 

   



      

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 69 

tură de la nepot[ul] Crăste... Și pără la acest let ce am văn- dut vin, ne'm răfuit, şi de acum înnainte ne-am învoit, căt om ave zăli noii fiizorii noștri, — că hotărăreii, să fie un an stăpă- nescu ei și să pun[â] vin, și un an cumnat(uj Costandin... Ei în anul) dumisalii să n'am amestec, nici dumnelui în an[ul) mei; ori de a țin€ vin în anul dumisale, ori de a da-o altuia, eti trebuință să v'ama o [lua] ; învoindu-ni, ce a da alt strein, în an[ul] unul altuia, să priimască, a fii maii volnic, — saă dumnelui în an[ul] meu, sati et în an(ul) dumisalii.» Scrie <preot[ul] Radu zăt Burada». 
77. 2 lunie 1811. Vinzare, din partea lui «Costandin Go. panta», «lui Mihalcii Conduragiu» : o casă în Odobeşti şi «grădina cu pomi îmbrăcată, pe loc[ul] sfintii mănăstirii Mera, Cu otașnițlă)». Marturi: Chirilă Burada, Pavel] Țărcălăi, Ni- culai Gavriloi, Tudor Rusoi, 
78. Februar 1812. Vinzare de vie, şi «în bătrănul Șogului». Între marturi, «Stan Muntanul», «Neculai Răchitosul». 79. 8 April 1812. Vinzare de vie, Nume: Burudoia, «Gri- goraș zăt diiaconu Niculaiii Burada», 
80. 26 Iunie 1814. Vinzare de vie, «spri Putna, pănă în drumul Vrăncii, adică în drumul Movililor». Nume: «Ioniță sin Sandu Beca», «Stanţul Priveghiii 2. 
81. 11 lanuar 1816. «Ion Cofer> vinde vie lui Zamfir Dovlec: «cu cramă de bărne durată, hrubă supt cramă, găr- lisu de cărămidă, casă pe pimniţă, lesă de pus Păplujşoi, șopron de făcut rachiu, osăbit ogradă impregur», la Oqo- beşti, <în bătrăn Longotu, pe un pămănt», 
82. I-iă Iulie 1817. Vinzare de vie la Odobeşti «în bă. trănul lui Berbece». 
83. 26 Ianuar 1819. Alexandru-Vodă Suţu, către un mazil pe care-l face «Căpitan la Căpităniia Virteşcoiul, sud Slam Rim(ni]e». Să poată face <pă toți slujători aceștii Căpitănii zapt... Să aibă datorie a strejui în tot poporul Căpitănii sale de oameni răi, de hoți, de tălhari, de borfaș și de toț aceia ce vor pricinui pagube.» Va aduce pe vinovaţi la ispravnici, «ca să li să facă eczamen, și după orănduială să-i trimiță la dum(nea]lui Vel Spăthar, și să-i dea la deper-  
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tament[ul] de creminalion». Să fie cu grijă «de toţ cei cetrec 

prin poporul aceştii Căpitănii. . -» grijănd ca să le fie călăto- 

riia cu linişte şi nebăntuită de către făcători de rele. Şi pă 

toț cei ce vor veni de la Bucureşti călători streini, și pă 

carele este orănduiala din început de a trece cu răvașă de 

drum de la dumofeallui Vel Spăthar, săi cerceteze după 

vechiul obiceiii, și, pă carele nu vor avea răvașă, să-i popreas- 

că şi săi trimiță la dumnțea]lui Vel Spăthar cu înştiinţare.» 

Să nu supere pe locuitori. «Nici să ceară căpitanu sai slu- 

jători conaace şi să facă cheltueli lăcuitorilor prin sate, 

precum nici cai de călărie, că pentru aceia căpitanu îș are 

avaetul lui, iar slujători sănt scutiți. Așăjderea să să ferească 

căpitanu și slujători lui a nu prepune pă cineva cu pricină 

de hoţie saii gazdă de hoț, făr de a fi adevărat, făcăndu-o 

întradinsu pentru vre-o pizmă veche saii pentru vre-un 

interes de dobăndă nedreaptă, ca să-i ridice şi să-i poarte 

de cold pănă cold; precum și, la umbletele lor, să să poarte cu 

bună orănduială prentre lăcuitori şi cu cuvinte de omenie, 

fără de a ocără şi a înjura, saii a bate şi a căzni, că, veri 

cănd să va dovedi că aii urmat în potrivă, să va pedepsi 

cu grea pedeapsă. De apururea să înştiințeze la dumn[eal- 

lui Vel Spăthar de veri ce sar întămpla şi s'ar sămți în 

partea locului.» Să fie «săvărşitor făr de cusur la toate po- 

runcile Domnii Mele ce să vor da, saii prin dumn[eajlui 

Vel Spăthar, sau prin cărți domneşti. Și pă slujători Căpitănii 

sale să-i aibă nelipsiț din slujbă, după orănduială, cu cai, cu 

arme şi cu portul după poruncile ce sănt date, iar să nui 

mituiască sai să-i facă locuri şi cu acest mijloc să-i lipsească 

din slujba Domnii Mele.» Să-şi ea <adetul Căpitănii de la 

slujători, care din vechime este obișnuit,: adică căte doocă- 

zeci şi dooă de parale, poclonu ce să numește al baltacului, 

şi căte trei zile clacă pe an, iar nu mai mult.» Monogramă 

cu roş. Pecete cu armele ambelor ţeri. Jos, în dreapta : 

«Mijloc dincoace de Olt 1». 

34. 16 Mart 1819. Vinzare de vie. Între marturi: Neculaiii 

Amogitu, Loniţă Coj[o]care, Vasăli Păstrama. 

1 E indicaţia destinaţiei unei categorii de porunci.
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85. 25 Ianuar 1820, Alexandru Suţu, Domn Muntean, către un Căpitan de Margine, «prin alegerea dumn[ea]lui cinstitului și credinăos boerului Domnii Mele biv Vel Ban Grigoriie Brîn- coveanu, epistat Spătării» (tot la Vărteșcoia ; Și instrucțiile ca și 
în n' 84). «Pă cei ce vor veni dă decindea du peste Dunăre, cerce- 
tându-i dă unde sănt și unde merg, să le dea tescherele, după obiceiii, de trecătoare, și pă toată săptămăna să înștiințeze la dumn[ea lui epistat[ul) Spătării de căți ai trecut prin schela 
Căpitănii sale, atăt mergători, căt și viitori, trimiţăndu Și ră- vaşele acelora ce ai trecut dă dă cindea la dum(neajlui epistat Spătării, ca să-ş dea seama după obiceiii.» Mono- gramă cu roș. Pecete. Jos, în dreapta: «Margine dincoace 
de Ole. 

86. April 1820. Jalbă către Domnie. «Pentru dum(neajlui 
Sărdarul Iancul Neculescu dela Răm(ni)c, sud Slam-Răm(ni e, că, 
eii fiind vătaf la dum(nea]lui în anul trecut, la ori.ce au făcut 
trebuinţa i-am slujit, cînd tot într'acest an mi-ai luat dum|neallui 
Câpităniia Vărtişcoiului dintr'acest Jud[e]ţ; pe carea zicănd că 
au dat t! 700, i-am și răspuns eii ti 650, rămăind să-i mai dai 
t SO; şi, căutănd eu Căpităniia pănă la 8 luni dă zile, mi-ai cerut 
numitu Sărd[alr să-i daă asei ti 50 ce arăt că rămăsese cusur.» 
Nu se înțeleg de la bani. « Dum([nea]lui pă dată, puind slugile 
dumisale, m'ai bătut, legat de slugi, chear cu mîna dum(nea]- 
lui, foarte răi, cum ai vrut, şi, închizăndu-mă în crama dum- 
[neajlui, au trimis oameni dum|nea)lui la casa mea și m'ati 
prădat ca pe un rob al dum[neajlui, cu cele mai jos arătate; 
din care speriindu-să şi biiata soție, zace şi acum.» Ispravnicii 
îl trimet la Domn. Lista lucrurilor: un cal, «o junice», pis- 
toale, pușcă, o ladă. Iscăleşte : «Asanache mazăl de la sud. 
Slam-Rim(nije». | 

87. 11 lanuar 1821. Vinzare de vie. « Moşul mei ai făcut-o 
din codru, pă moșăia noastră di baștină... Bătrănul Șoghiului, 
pi doau pămănturi și un răzor, un răzor vrăncinescu şi un 
Pămăntu Șoricu, şi altu pămăntu Toadir Vornicul.» 

88. 21 Februar 1823. De la stărostia Putnii către un zap- 

1 Cf. astfel de instrucții în vol, VI, pp. 5309-12, nle 283, 286, 
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citi. O cvădană» din Odobeşti se plinge că «un Vornic Spi- 

ridon, tot de acolo, i-ar fi luoato scoarță, și ai dat-o la un 

Turc ci aii fost odobași, și nici de cum nu iar fi dat-o, ci ati 

rămas păgubași pără acum. Osăbit aii mai arătat că în toamna 

trecută tot părătul i-ar fi luoat niște fân pentru conacul că- 

pitanilor, şi nici pără acum nu i l-ati mai plătit.» — Răspuns: 

«cu adivărat i-ai luatu scorța, dar zici Spiridon că au 

luat-o de ai dat-o de aşternut la Odobașia) şi, la schim- 

barea Odobași, sai perdut: Turcu ai luat-o, sai cine, nu 

ştii. ..Nu ştii anumi însă: scorți moldovenească -atasta aii 

fost, [au] turcescă...» Pomenit: «Căpitan Costachi, omul lui 

Vaguride».. 

89. 12 Novembre 1823. Vinzare de vie. Marturi: loan 

Ardelen, Sandu săn Cabalortă (sc), Mârdari Cotărlan, Ne- 

culai Cinbreiii, Neculai Nuţu, Ion Soltănoi. 

VIII. Documente moldoveneşti amestecate. 

1, Suceava, 16 Novembre 694! (1432). Stefan-Vodă, rec- 

TOAAȘI BEMAN MOAAAKCKOH, pentru Hodco Costici, care i-a 

sluji: cu credinţă, — dinduii ca răsplată <în ţara noastră un sat, 

Ja Vorovoreni (gepogepetik), Ha HMA aunovyuuiiih AECph (canume 

Curțile Anuştei»), şi Hueţeanii (goveukuni) şi Sineştii, BAH3h 

gepeuwka, «şi Glodeani, unde este Neanciul auf, şi morile 

la Serer (ceperk), unde este Xoyruk». Se dă şi soţiei lui, Va- 

siutca (Racu) Marturi: Mihail şi fiii lui, Crstea şi fiii lui, 

Negrila Vornic, Dan şi fiii lui, U(n]cliata, Petru Hudis, Banciul 

şi fratele Iui, Șteful, Hămaj, Albu Caşnic, Cliuânic «şi ceilalți, 

mari și mici». Ispravnic Neagoe Logofătul. Pergament. Pecete 

cu şnur violet-roșu, tăiată?. — Comunicat de d-ra Tatos, din 

Roman. 

2. Suceava, 6 Mart 6995 (1487). Ștefan-Vodă, pentru Toa- 

der fiul lui Băloș, care vinde o bucată de ţară (3eMAR) din 

hotarul Petreştilor (nerpepnasp) (pomenit STR ROPHHASPE și 

1 Ştefan Vogoridi, fostul Caimacam din 1821-2. 

2 Cf Uricariul, XVILI, pp. 456-7.
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«unde a fost casa lui Lazor») lui Toader PâHcH (Tanck), drept 60 de zloți tătăreşti. Marturi: fiii, Alexandru şi Bog- dan-Vlad; boierii: Zbiarea, Neagu, Duma, Gangur, Dragoş- Vornic, Hărman, Dajbog, Hudic, Ion şi Șteful pircălabi de Hotin, Micota, Reaţeş pircălabi de Neamţ, Andreico Cor. to|ro]vschi, Groze pircălab de Orhei, Ion Secară pircălab de Roman, Clănău (Kan nnwa) Spătar, Boldor Vistier, Petru Stol- nic, Andreica Caşnic, Iremiia Postelnic, Șandro Comis,. Tăutul Logofăt, Scrie Ion. Pecete cu şnur TOȘU, tăiată. Pergament.— Bibl. din Belgrad, n“ o71. 
3. Vaslui, 2 Mart 7043 (1535). Petru-Vodă arată că Ion Salce, fiul lui Toma Salce, a vîndut partea sa din satul Salce, «care este dincolo de Ialan» (34 tăaann), cumpărată de la Budza și de la fiii lui, — lui Savu Lungul, cu 2.000 de zloți tătărești. Marturi: fiii Domnului : Iliaș şi Ștefan, Huru Vornic, Totrușan, Scripca, Vlad și Toader pîrcălabi de Hotin, Dantul şi Licul pîrcălabi de Neamț, Crăun şi Toader pircălabi de Roman, Mihu Portar de Suceava, Dragșan Spătar, Mătiiaş Vistier, Albotă Postelnic, Popiscul Ceașnic, Colun Stolnic, Draxin Comis, Toader Logofăt. Scrie Lazar Golăi. Pecete atîrnată cu Șnur roş. Pergament?. — Biblioteca din Belgrad. . 4. Husi, 14 April 7053 (1547). Iliiaș-Vodă, pentru pan Cozma Ghiianghiia, pîreălab de Cetatea-Nouă, întărindu-i satul «Hueţeanii la gura Voronei» și Sineștii. Marturi : frații Dom- nului, Ștefan și Costantin, şi boierii: Efrim Huru, Borce Vornic, Petre Crăca, Șandru, Ion Sturdze şi Moghila pircălabi de Hotin, Dantul Huru și Miron pircălabi de Neamţ, Ion lațeo pîrcălab de Cetatea-Nouă, Petre Varticovit Portar de Suceava, lurie Spătar, Dan Vistiernic, Hrăbor Postelnic, Hamza, Pă- traşco Ceașnic, Neagul Stolnic, Plaxa Comis. Ispravnic Ma. teiaş Logofătul. Scrie Șiandrea Căzanovie. Pergament. Pecete Cu Șnur roșu-deschis, tăiat3, — Comunicat de d-ra Tatos, din Roman. 

5. lași, r-iă April 7060 (1552). Stefan-Vodă, pentru Ghian. 
Cf, Uricariul, XVII, p. 45. 
* Cf, Area, ist, Li, p. 83. 

Ă 3 Aceiaşă boieri apar și în 1548. V, Uricariul, XVIII, pp. 136-7,  



14 DOCUMENTE DIVERSE, VIU 

ghea părcalab, care a slujit cu credință pe Domn şi pe tatăl 

lui, Petru-Vodă. îi aă Hueţeanii, cumpăraţi de el supt Petru, 

«la gura Voronei, şi cu mori în Siret, şi Sineştii, BAHSKW 

SpA BEpHUIUA, Care au fost cumpărate de la « Vasutca, sora 

luj Avram, nepoata Anușcii», cu urice de la strămoșul Dom- 

nului (AkA), Stefan, şi ruda lui (nArmenHK%), Stefan cel Tinăr, 

«şi a treia parte din sat as eSUaBwIo Hi MEXE cHpETEM, WT 

nETpa pScS HOBA CEAA, INW ck mentph HMEHSET pWILKAHÎH («între 

Suceava şi între Siret, de la Petre Rusu, sat noi, care se 

zice acum Roşcanii»), partea de sus care a fost cum- 

părată de la Andreica fiul lui Terpice şi de la sora lui, de 

la Dragna», cu uric pentru «străbunul lor Isaia, de la stră- 

bunul (npkSuka) nostru, Stefan Voevod, şi iar a treia parte 

din sat, între Suceava şi între Siret, unde a fost Petrea 

Rusul, care se chiamă acum Roşcanii, partea de mijloc (ce- 

geanta), care este cumpărată de la Mariica nepoata lui 

Faraon... şi iar din a treia parte de sat din Bilăuţi, care e 

în Ţinutul Hotinului, a treia parte, pe care ati cumpărat-o cre- 

dinciosul nostru pan Ghianghea pîrcălab şi jupăneasa lui An- 

ghelina drept 300 de zloți tătăreşti, de la, Nastasca, nepoata 

Malei [maau ; Malea, nume de femeie)... şi iar a patra parte din 

sat din Ravacăuţi, pe care iar ati cumpărat-o, drept două sute de 

zloți tătăreşti, de la aatăA pKABsHCKIH, fiul lui Coste, nepotul 

de frate (Bparaniiu) al lui Teodor Orăş, nepotul de fii al 

Maruşcii, fiica (AWukA) Pancovei (nankerk)>. Marturi : fratele 

Domnului, Costandin, fiui Domnului, Petru, și boierii: Gavril 

Vornic, Petre Crăcovici, Danciul Huru, Veaveriţă şi Ton Hă- 

riovit pîrcălabi de Hotin, Bodeii și Spantoc pircălabi de Iași 

(NApRAAABIWEE tackHyb), Lon Şi Nechifor pîrcălabi de Neamţ, laţco 

şi loan pircălabi de  Cetatea-Nouă, Ion Sturdze Portar de 

Suceava, Petre Spătar, [on Vistiernic, Toader Postelnic, Pogan 

Caşnic, Dumitru Stolnic, Guzuca Comis, şi ceilalți boieri, mari 

şi mici. Ispravnic: Lucociti (aSrwur) Logofăt. Scrie Dumitru 

Vascanovit. Pergament. Pecete cu şnur roş-deschis, tăiată i 

Comunicat de d-ra Tatos din Roman. 

1 Cf. Melhisedec, Cronica Romanului, |, p. 188.
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6. Iaşi, 20 Decembre 7114 (1605). Ieremia Movilă, lui [Pirva ja fost Agă, dindu-i părţi din satul Rusiă pe lazera, după acte dela Ștefan-Vodă. Nume ale vînzătorilor : Gonţia, Mecea, Focșa, Nedelea. Marturi fiii Domnului: Constantin, Alexandru şi Bogdan, apoi boierii: Ureache Vel Vornic de Tara-de-jos, Crste Vel Vornic de Țara-de-sus, Gheorghe pircălab de Hotin, Gheorghe şi Ionașco pircălabi de Neamț, Manultă şi [Io- naşco !] pîrcălabi de Roman, | Văscan Orăș Hatman], Caă- răiman Ceașnic, Vorontar Comis, Brănovschie Postelnic, Vea- veriță Spatar, Gligorie Stolaic, Simion Stroici Vistier. [s- pravnie Stroici Vel Logofăt. Serie Ene Bejan. Pergament. Pecete atirnată. — Comunicat de d. președinte Vidrașcu din Iaşi. 

7. 30 Iulie 7136 (1628). Miron-Vodă dă «mănăstirii din Vas- lui 2 ci o ai închinat la monastirea Zugraful din Sfantul Munte Aftos, o moară pe părăul Vasluiului, şi cu grădini la făntăna răului, şi cu locuri de prisăci, la ojobărșie pustii». — Citat în- tr'o hotărire din 1840; proprietate a d-lui Mavrocordat, din Vasluii. 
8. 2 April 7138 (1630). Alexandru-Vodă (Coconul) dă «monastirii din Vasluiă o vii ,. -» Ci aii fost domniască de ocolul tărgului». — Citat în acelaşi act din 1840, 
9. 5 August 7139 (1631). Moise-Vodă dă «monastirii de Vaslui o vie în dreptul tărgului Vasluiului ; moară pe pă- răul Vasluiului», ete. — Citat în acelaşi act din 1840. 10. 28 Maii 7176 (1668). ; Iliaș Alexandru-Voadă întărește Păharnicului Postolachi «o bucată de loc din hotarul tărgului Vasluiului, ci i-au făcut danie, din hotarul pe cari l-aă ho- tărăt Stolc. Ilie Sturza și cu alț rănduiţ: boeri». Traducere de Clucr. Pavăl Debreș. — Citat în același act din 1840. II. 20 Mai 7176 (1668). Iliaș Alexandru-Vodă dă lui Pos- tolachi Vel Paharnic «o parte de loc din hotarul tărgului Vaslui, ca s[ă) fiz hotar satului Tătărașilo Jr de îndestul, cu vad de moară în apa Bărladului şi ca vad de moară unde 

1 V, Arch. îs, LI], p. 74. 
2 Întemeiată de Ștefan-cel-Mare. 

 



16 DOCUMENTE DIVERSE, VIII 

dă apa Vasluiului în apa Bărladului ... Hotarul să începi din 

Cetăţui la vale, prin pădure .. . Pănă în capul Topililor, întrun 

grind. . . Tufile celi roșii... Împrotiva casăi lui Troban.. . 

Movila lui Cotiș. .. Vale Murgeştilor, în ulmi . . „Pre din gos 

de Șănte.» — Citat în acelaşi act din 1840. 

12. 17 Maiă 7199 (1691). Costandin-Vodă (Cantemir) dă 

lui «Ştefan Miclescu ci aii fost Postelnic ! .. . hotarul satului Tă- 

tăraşilor». — Citat în același act din 1840. — Întărire către 

același, biv Vel Şătrar, de la Costandin Duca-Vodă, la 15 

Novembre 7202 (1693). — Jbid. 

"13. 28 Septembre 7205 (1696). Antioh-Vodă dă Spatarului 

Mihalachi Racoviţă 2 «o bucată de loc din hotarul tărgului 

Vasluiului», aleasă de Vornicul de Poartă Ştefan Pilat. În ho- 

tarnică: «Rădiul lui Vodă... . Poiana lui Mihaii Ungurul.. . 

Prisaca Burgheleştilor.» — dbid. 

14.20 April 7224 (1716). «Mariia, giupăniasa răposatului 

Ștefan Miclescu ci aii fost Sărdar», vinde, cîmpreună cu fiul 

ei Frangole», satul Tătăraşii, «după scrisorile celi vechi, Spa- 

tarului Ioan Păladi 5. — /bid. 

15. laşi, 30 Novembre 7249 (1740). Grigorie Ghica-Vodă, 

pentru pira lui «Dumitrașco şi Andronachei, fetorii lui Silion, 

nepoții lui Dumitrașco de Călimăneşti şi a Aniţii, strănepoţii 

lui Avraam, cu Gheorghie fiorul lui Vasilie Jitniceriul, ne- 

potul Gheuculesă, pentru nişte moșii ce sînt la Ținutul Tu- 

tovii prea Jeravăţu, anume Jorăştiă, sat întreg, şi gumătate de 

sat de Romăneştă și Sumătate de sat de Hărmăneşti și Su- 

mătate de Comănești şi gumătate de sat de Vicoleni, parte 

de sus, de spre Romăni (sic); dzicăndu fetorii lui Silion- că 

aceste moşii sintu drepte a lor, de pe strămoșul lor Toader 

Jora». Se judecă înnaintea lui Sandul Sturdzea Vel Logofăt. 

Silioneştii arată un act «de la răpăosatul Costantin Duca 

1 Cf. vol. V, p. 591, notă la no 236. În ziarul Secolul Gin 2S Maiii 1903; 

d. 1. Tanoviceanu pomenește între 166: şi 1664 pe Grigore (Miclescu), Pă- 

harnic. V. şi n9 11, 

2 Viitorul Domn. 

3 Acest boier era soţul uncă surori a lui Mihai-Vodă Racoviţă. V. tabla 

Isi. dt. rom, în sec. al XVI-lea, la numele săi. 
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Voevo iă», «ispisoc de pără şi de Tămas, ce ai avut de la: răpăosatul Duca-Vod[ă)] bătrănul». Cealaltă parte presintă «o carte de la Antonie-Vodă, dată de volnicie lui Costantin Jora, ce ai fostu Armaş-Mare și lui Vasilie Gheuca, Logofătul al doile, ca să popriască satul Jorăştii şi părţile din Romănești», etc., «carile le ține Vrabie, cu nepoții lui, pănă vor da un uric de Țigani a lui Simion Jora». Pecete mare, rotundă, cu chinovar. — Comunicat de o studentă. 
16. 13 lanuar 7265 (1757). Costandin Racoviţă-Vodă, Me- delniceriului Neculai Racoviţă şi Vornicului de Poartă Neculai Bucur, arătînd că a dat «locul căt este drept domnesc la tărgul Vasluiului, afară de vatra tărgului, monastirii Precistii din Roman !»: să hotărească. — Citat în acelaşi act din 1840. 17. 28 lanuar 7265 (1757). Hotarnică de la Neculai Racoviţă [v. n9 precedent] la tîrgul Vasluiaă. Pomenit «Podul Hatmanului Miclescu». «În zare dialului, unde să numeșşti Cetăţuia», «drumul poştilor», «gura văei popii, ci se numeşte Hopul...., pără în ruptura drumului..., Valea Hăşculeţului ... Unde esti iarăş o ruptură şi stilp de piatră a răposatului întru fericire Mihaiu Vvd... Dialul Bosti», moșia lui Vel Logofăt Radul Racoviţă?, «Poiana lui Feico», «drumul Nebunii», «fântăna Rălilor». — did. 

18. Întărire domnească din 30 August 1776 (copie din 18 Februar 1783, de la Alexandru Costandin-Vodă; armele am- belor ţeri), pe o anaforă. Priveşte jalba lui « Mihalache Craca. liia mazăl de la Țin[ujtui Cernăuţulni asupra dml. Iordachi Cant. biv Vel Spat.». Cracaliia era «ginere unii Elenii fata Irimi. căi Jora biv Vel Căpitan... Soacră-sa Eliana alţi copii n'au avut făr numai pe atastă fată, şi atasta nu iaste făcută din băr. bat cu cununie, ci ar fi din sărăcie, făcută în văd[u)viia ei.» Averea o iea Iordachi, Acesta, prin vechilul săi, «dum! lanachi Cant. Vel Ban», presintă diata Ilenei, din 25 Mart 7263 (1755): arată ea <că, avăndu doao căsătorii, şi copii n'a avut, şi ajun. - găndu la vărsta bătrăneț[e]lor, și de spre alte rudenii a ei ne. 

! Fundaţia Domnului. 
2 Fiul lui Dumitrașco şi nepotul de frate al lui Mihai-Vodă,  
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avănd nit o căutare într' atăța ani &-aă trăit în văduviia ei, 

apoi socotindu mai mult pentru sufletul ei şi pentru cheltue- 

jile şi grijile cele obitnuite la moarte ei şi dup[ă] moarte, 

ai ales pe nepotul săi, pe dum! Spat. Lordachi Cant. şi 

Lai luat fetor de suflet, şi i-aii dat danie satul ei de la pâ- 

rinți, anume Melitiniţii de la Ţint. Cernăuţului...; aşijdire 

şi pentru alte moşii, căte aii mai avut, îar[ă)ș dumi să fie 

clironom, ca să umble să le dezbată de pe la cari sănt împre- 

surate.» lea de la el și 300 de lei, de-şi dă la datorii. Fetei 

i se cer acte, «sai măcar de ai lăsat cuvănt cătră cineva 

Eliana la moarte ei precum căi iaste fată» : dar nu se află. 

Şi pravila exclude de la moştenire pe fiii nelegitimi. Iscălesc: 

Vasile Razul Vel Logft., Dumitrașcu Sturzea Vel Vornic, 

Costandin Sturzea Vel Vornic, Lupul Costachi Vel Vornic, 

Costandin Paladi Vel Spat., Ilieș Catargiu Vel Stolnic. Copia 

o întăresc Mitropolitul Gavriil şi boierii. — Proprietatea d-lui dr. 

Goiiav din Botoşani. 

19. 23 Mart 1777. Grigorie Alexandru-Vodă, pentru bi- 

serica Sf. Voevozi din Ocna, după cererea lui «lanache proin 

protopop şi preot aceștii biserici». - Pentru protopopa Îa- 

nachi, de vreme că dintru a sa ostenială şi cheltuială s'au 

făcut atastă svăntă biserică, ial se fie volnic a aşeza preoți 

la atastă biserică, iar altul nime se nu fie volnic a pune și 

a aşeza preoţi la biserică, făr[a) de voe sa 1.» Serie «Dumi- 

trachi Vărnav al doile Log.». Pecete mică, cu chinovar. — Do- 

cumentele bisericii citate. 

20. Octombre 1782. Alexandru Constantin Mavrocordat. 

«Datoriia nepregetată. iasie, după toată leage, oblăduitorii să 

să îngrijască cu ceale spre odihna acelor ce sănt supt oblă- 

duire, sai pământeni sati streini, şi de orce stare vor fi, cu 

căt mai vărtos şi pentru fiii și ficile de Domn, de a nu-i 

lăsa nepuş la rănduială cu ceali căte să cuvine a le av& după 

dreptate sprea oareșcate ajutoriiă, find ştiut că prea fiii 

Domnilor ni$ înnălțime stării, nic obiceiu nu-i lasă a să îm- 

părtăşi ca cinuri de dregătorii saă cu alte chivernisăle, prea- 

1 pentru altă biserică din Ocna, a lui Radu Racoviţă, v. * Red. p- îst., arch. 

și fl. Nu pp. 119-3-
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cum alții, de alte stări, — fără numai cu cuprindire prin deosăbit ajutoriii ce li să dă de cătră luminaţii Domni cu aceali orănduite și nestrămutate mile. Căc, cănd și de aceaste Orănduite mile să vor lipsi, neavănd împărtășire ni din cinurile dre- gătoriilor ce să cuvin altor Stări, cu strămbătate şi fără cu. vănt de dreptate va fi ca să rămăia şi neîmpărtășiț din dom- neştile orănduite mile. Care atasta, aice socotită şi de laudă, gudecănd-o cu dreptate şi cu cuviinţă și cei mai denainte de noi fericiț şi luminaţ Domnii, au pus la cale ceale spre folos pentru ei. Deţ socotit-am Domnie Mea şi pentru lumi. natul pre-iubit fratile nostru Dumitrașco Voevod, că să cade şi cu dreptate îiaste a fi împărtăşit cu oreşcare domnesc ajutoriii. Nu numai că, după orănduiala cuviintoasă a fiilor de Domnu, este cu cale a ave, dar și pentru multe faceri de bine şi apărări c-aă avut țara acasta în muite vremuri de la fericiţii întru pomenire moşii şi păriatile Domnieij Meale, după cum iaste ştiut de toț, cum şi de cătră Domnie Mea » Îi dă deci o sută de scutelnici!, Iscălitura domnească. Pecete cu armele amînduror ţerilor, din 1782. Iniţiale, titlu şi inceput cu aur. — Proprietatea d-lui Mavrocordat din Vaslui. 21. 2 April 1783. Alexandru Constantin-Vodă, «pentru svăn- ta bisărică din Tărgul Ocnii, unde să prăznueşte hramul Svin- ților, mai marilor Voevozi cereşti, Mihail și Gavriil», după cererea lui «Ianachi proin protopop» șia preoţilor: îi dă 4.200 de ocă de sare de la Ocnă şi 10 ocă de untdelemn și 3 ocă de tămiie, ciarăș din Ocna &lo]spod». Și scutiri felurite. Boierii (după fiul Domnului, Costandin-Vodă): —V. I.og. de Ţara-de.-jos, Costandin Ros[e]t V. Log. de Țara-de-sus, Nicolai Ros|e]t Vel Vor., Iordachi Cantacuzino). Gheorghie Sturza V. Vor., Las. carachi Ros[ejt V. Vor., Costachi Rosfe]t Hat., Alecsăi —, Matei Cantacoz[i|nd V. Vist., Costandin Paladi V. Agă, Mi- halachi Racoviţi (sic) V. Spatar, — V. Ban, Costachi Ghe- rachi V. Comis, Grigoraş Sturza V. <Camenar>, Mihai Sturza —. Dimitrachi Sturza V. Sărdar. Pecete cu chinovar. Iscă- lit ură. — Documentele bisericii citate. 
! Dumitraşco luase pe fata lui Dumitrașcu Sturdza Hatmanul, EL nu mai plecă din Moldova (Gen. Cantacuzinilor, p. 390. 
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22. 23 lunie 1783. «Mărturiia Banului Sandul Miclesc(u] 

în .pricina dentre Clement vtorii Vistier cu monastire Do- 

brovăț pentru moara din apa: Vasluiului... Aă mers întăi la 

țănterimul bisăricii ci s'ai numit cu grevici (sic), şi l-au cetit 

carte de blestem, întrebăndu-i unde aii fost tărgul vechii mai 

înnainte, și ni-aii arătat de la casăle domnești în sus podișul, 

fiind tot locuri de casă și ţintirimuri de bisărici.» Era numai 

<o ezătură într'o gărlă vechi cii zic Vaslueţul Vechiii». — 

Citat în actul pomenit din 1640. 

23. 15 Mart 1786. Zapis pentru vinzarea a «trii firte de 

vie», «pe moşie Mitropolii: ot Vlădicen[i]». Între marturi: 

«Sandul Dobă», «Toader Mescal». — Proprietatea d-lui Gr. 

Goilav din Botoșani. 

24. 23 Februar 1791. Vinzare, către Ilii Muste, a «3 firte 

de vii lucrătoarea şi 5 firte loc sterpu curăţatu», la Vlădiceni. 

Între marturi: «Andon Sărbul», «Costandin Budescul». Scrie 

«Gheorghii dascalul». — Jder. 

25. 15 Septembre 1792. «lliana Doboai» dă zapis «gineri- 

miei Ilie Muste» pentru «o firtă şi giumătaati de vii la VIă- 

diceni», ce-i vinde. Parte din preţ i se împlinește «înnaiate 

judecății Hătmănii». — /derz. | 

26. 1i April 1793. «Ion Băncilă din sat Galbinii> dă zapis 

lui <Gheorghie Buzdugan» că, avind la acesta datorie Andreiă 

Băde, vărul săi epremare», i-a dat el, Ion, în loc nişte vii, 

«din gardu în gardu», lingă «Căpt. Toader și lăngă Lupul 

Gătin i lăngă Păladie Nechita, alăture, de spre soare apune, 

în bătrănul Frăţimăneștilor». — Comunicat de un student. 

27. 18 Mai 1793. Hotărire a lui Mihai Suţu în procesul Can- 

tacuzinilor (v. n* 18 şi mai departe). Iscălește: M. Doni& Ciuc. 

Pecete rotundă, cu chinovar. — În anaforă se spune că mai avuse 

călugărul o fată, după moartea fiilor lui. Pentru aceasta opreşte 

satul Deleni, «cu-celi di pe împregiur siliști: Ruşii, Oneștii și 

Pășcanii, ce sănt la Ţinutul Hărlăului». Ea moare, şi caii fost le- 

_gatefsite Delenii «nepotului săi de sor, dum[ijsale Vistier Ia- 

nache Cant.>. Dar, murind: soțul Mariuţii şi măritînd-o tatăl ei 

a doua oară, i-a dat Delenii, preferind astfel fiica faţă de «rudenie  
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de laturi». Apoi, temiîndu-se de «nevestitoriul sfărșit», dă nepotu- lui satele de la Ţ. Cernăuţi «şi doi sate la Hotin: Novacăuţii şi Nelepăuţii». Luindu-i-se, el luptă «pănă şi la gudecăţ streine». 
Arată «o copie încredințată de la Canţelariia Socevii, di pe o scrisoare a Pr&-Cuvioşii Sale Gherasim Cant:, din 1778, 
Octomvrie 25, fiind atuncea Spatar», că-i dă partea Zoiţii: 
Delenii, Rușii, Oneşti, Pășcanii. «Şi, rămăind fiică-sa Mariuţa 
copilă tănără în văduvie, n'aii vrut ca să o lasă de baștină 
înstreinată», ci-i dă aceste sate. Uşihlibii erai «di pe părintile 
săii Iordache Cant. Logofăt», Malitinţii sînt de ia Ileana Joroae, 
ca şi Nilipăuţii și Novacăuţii. Izvodul de zestre al Hătmă- 
nesei era iscălit și de răposata soția lui Gherasim, Casandra, 
de răposatul Mitropolit Gavriil, «răpousatul Logofăt Ioan 
Cant. i dumn(nealui Ioan Cant. Vel Logofăt, şi dumo|ea)lui 
Necolae Ros[e]t biv Vel Logofăt, fiind atuncea Vel Vornic, 
din anul 1778, Avg|u]st». Se citează în întregime capete de 
pravilă. A doua diată e din 4 Maii 1783, fiind Gherasim Vel 
Vornic, şi <încredințată de pre-fericitul întru pomeniri Avra- 
mie patriiarhul Ierusalimului, aflăndu-să aicea, și de răpousaţii 
Mitropolitul Leon și Sofronie Irinopoleos, cum şi de Sfințiia 
Sa Anfilohie proin episcop Hotinului? şi de dumnealui Vel Ban Lascarache Rosfejt, fiind atuncea Vel Vornic, i de dum[nea]- 
lui Spatar Iordache Lucă, fiind atuncea Stolnic, și de răpou- 
satul Comis Lascarache». — Proprietatea d-lui dr. Goilav, din 
Botoșani, " 

28. 21 Maiă 17093. Mihail Suţu arată că, «după deosăbite 
jalobe ce ni s'aii dat întăi de cătră Pre-Cuvioşie Sa Gherasăm 
Cantacuzind monah, al doile de la fiica Pr&-Cuvioşii Sale, 
dumneii Hatmanesa Mariuţa Cantacuzini, gupăniasa cinstitului 
şi credintos boeriului Domnii Meli dum(nea)lui Costache Ghica 
Hatmanul, asupra dumisali Ianachi Cant. biv Vel Vistier, pentru 
2 moșii ot Țin[uJtu Cernăuţului, anume Oşihlibii şi Malitiniţa», 
se dă judecata în sama Mitropolitului și a veliţilor boieri, «La 11 
zili a trecutului April ni-aui adus Vat, za aproz și anaforaoa de 

1 Acesta e cronicarul, : ceialt omonimul săi, 
? Scriitorul, asupra căruia v. 43. dz. om. în sec. al XVIII-lea. : e. 

71304. Vol. VII, 
6 
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&udecată», din care se vede «că, la anul 1778. Octomvrie 25, 

Pre-Cuvioșie Sa monah Gherasăm Cant. prin a sa scrisoare 

ai fost legat danie nepotului sei, dum. Ianachi Cant. Vistier, 

doi moşii la Ţin[ujtu Cernăuţului și 2 la Țin(ujtu Hotinului, 

care, după diiata Cuviioşii Sale dintru acelaș an 1778, începută 

din zi întăi a lui Octomvrie şi sfărșită la 4 a lui Noemvrie, de 

atunci, și după noima izvodului de zestre t-aii dat tot întru 

acelaș an, 1778, Av., dum[ijsale Hatmanesăi Mariuţii Cant., ca, 

după moarte Cuviioşii Sali să aibă a trece în stăpănire dumi:- 

sali Vistier; apoi, în urma acei legate danii, Pr&-Cuvioşia Sa, 

prin al doile legiuită -diiată, din anii 1783, Mai 4, îndemnăn- 

du-siă] din părințasca iubire și răvnă, li-ai dezlegat de la dum- 

nialui Vistier Enachi Cant. şi li-aii legat moștenire fiicii sali, 

dumisali Hatmanesăi Mariuţii Cant[acuzino|. După atasta, mai pe 

urmă, văzind. Pr&-Cuvioşia Sa înmulţire moștenitorilor de 8os și 

greutate casăi ginerilui şi a fiicii sale, socotit-ai și prin osă- 

bită scrisoare de danie au dat dumisali Hatmanesăi daru de- 

săvărșit în viiațe aceli doi moșii de la Țin[ujtu Cernăuţului, 

anumi satul Oşihlibii şi satul Malitiniţa..., din anul 1791, 

Noemvrie 20 dui.» Testatorul scrie lămurit ca «după moarte 

sa să stăpăniască dum. Vistier aceli moşii». Se decide că 

«nit vreodată se poate statornici darul de sălă... Să stinge 

legatul fără a mai fi supus întrebării de l-aii dăruit de sălă, 

ai de voia, cum și obiceiul pămăatului,: de vreme că pe toati 

daniile aceli mai din urmă statorniceşte.» Întrebat, în numele 

Domniei, dacă are ceva de obiectat, Ienachiii răspunde că 

nu. | se mai pune totuşi soroc de treizeci de zile de la 

cetirea anaforalei de căţre Domn: «ca să facă apelațăia 

cătră Domnie Mea»; Trec şi șepte zile pentru soroc. Se ordonă 

Vătavului de aprozi ai lua şi actele, dindu-le Mariuţii. Marturi : 

Domnul și fiii :«loan Voevoda; Grigorie Voevoda și Alexandru 

Voevoda» şi boierii: Ioan Cantacuzino Vel Logofăt, Costandin 

Paladi Vel Vornic, Lascarachi Ros[e]t Vel -Vistier, Drăcachi 

Depaste Vel Vornic, Neculai Ros|e]t Vel Vornic, Costandin 

Balș Vel Vornic, Grigoraș Bălăsachi Hatman i părcălab Su- 

cevschii, Alexandru Suciul Vel Postelnic, Năstăsachi lancul 

Vel Agă, Lupul Balș Vel Spătar, Mihalachi Luca Vel Ban,  
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Grigoraș Ventura Vel Comis, Iacovachi Arghiropulo Vel 
Camaraș, Iordachi Mavro Vel Caminar, Vasăle Lăcostian[u] 
Vel Paharnic, Ioniţă Roslejt Vel Sărdar, Andreiă Milo Vel 
Stolnic. Trofeii în colori, cu semnătura : Mihail Suciu Voevoda. 
Iscălesc: loan Cant. Vel Logofăt, Iordache 3 Logofăt și 
Matei Costin condicar. Pergament cu inițiale și cuvinte cu 
aur şi chinovari. — /dem, 

29. 10 Iunie 1793. Mihai Suţul către Medelnicerul Toader 
Carp: să aleagă locul de la Vasluii al mănăstirii Precistii. — 
Citat în actul pomenit din 1840. 

30. I-iă lulie 1794. Mihai Suţu-Vodă dă Căminarului Arghiri 

! Cîteva lămuriri genealogice sînt de nevoie pentru a înţelege aceste do- 
cumente, Iordachi Cantacuzino Deleanul, Spătar, călugărit apoi ca Gherasim 
monahul, are un fiii Toma, care moare, și o: fată, Zoiţa, care nu trăiește pănă 
la nuntă (Gen. Cantacuzinilor, Pp. 49-50 și tabla genealogică alipită), Cealaltă 
fată, Măriuţa, ica pe Costachi Ghica.—Gencalogia acestuia e, fără îndoială, aceasta: 
Un şef de corporație din Constantinopol, originar însă din Seres (de unde ful 
săii se numeşte Serezli ; v. această colecţie, I-II, p. 455, no Xin), Mihali, — deci 
Başa (= şef de breaslă)-Mihali, — are un fiă: Sulgerul lorgu sait Jordachi, 
care joacă un mare rol în cîștigarea și preschimbarea Domnilor. Una din fetele 
sale, Sultana, iea pe Constantin Racoviţă (Gen. Cant., p. 44; cf. N. G. Dossios, 
Studi? greco-romine, I-L, Iași, 1902; p. 55: soţia lui Gheorghe. se „chema, 
Eufrosina), cealaltă pe Matei Ghica (Doc. Callimachi, I, p. LXX). Supt amîn- 
doi ginerii, el vine în ţară (v. vol, I-II, Zoc cir, şi Găteșescu, Eforia Spitalelor 
civile, p. 239): e pe rînd Stolnic şi Hatman, dar i 'se zice de obiceiă, după 
o mal veche dregătorie ocupată de el, Sulgerul Başa-Mihalopol (fiul. lui Mihali). 
EI are un fii Constantin, căruia. i se: spune Hatmanul orgulescu (de la Iorgu); 
Sulgearoglu sai Sulgearopol (după boieria tatălui săii) și un al doilea, Barhu, 
(Gen. Cant, p. 310). O fată a lui iea pe beizadeă Alexandru Nicolae Mavro- 
cordat (1lid, p. 393). Constantin Iorgulescu Sulgearoglu ine pe fata cea mai 
mare a lui Alexandru Ghica Dragomanul. O fată “a lor, Sultana (după numele 
surorii. moarte a ]ui Constantin), e Doamna lui Constantin  Manizi Gâid., bp: 
402-3). Fit lui se numesc Alexandru (lenachi Kogălniceanu, p.. 231) (după un. 
bunic : Alexandru Ghica), Iorgu. .(după cellalt bunic) și Constantin, -Costachi (după tată), Ei, Iorguleştii, figurează întăiă în ultimul Divan muntean al lui 
Constantin Mavrocordat, apoi vin în Moldova cu Grigore “Alexandru Ghica, 
un uuchiii, îa a doua domnie, Cumbatul Constantin Moruzi îngădui înțăiă „celui mic 
a lua numele de' Ghica, după mamă şi-l înaintează în Boierii “(ibid., pp. 2 
403). Cf. polemicile pentru originea Ghiculeștilor moldoveni în Cono, liz,:pe 
1902. — O soră a lui Iordachi Cantacuzino, Safta, „ia pe pribeagul . muutean 
Constantin Cantacuzino, şi din căsătoria aceasta se naşte Ioan, lenachi Vis- 

   

  

Sa
rr
ie
ri
 
m
e
i
 

0 
pu 

pe
 

o 
a 

a 
a
e
 

c
r
a
 

I
r
i
 

e 
ca

i 
e
 

E
N
P
I
 

ana
le 

PE
EL

 A
pr
il
 

El
 

i 
ti
r 

li
e 

an
i 
e
m



S+ DOCUMENTE DIVERSE, VII 

Cuza! cun loc de casă în tărgul Vasluiului. .., alături cu za- 

plazul bisăricii... Până supt piscul unde ai umblat drumul 

cel mari din vechiii». — Citat în același act din 1840. 

31. 9 April 1795. Mihai Suţu-Vodă dă Hatmanului Costachi 

Ghica «tărgul Vasluiului», «cu tot locul de prin pregiur, ci 

să va dovedi că este nedat danii de vre-un Domn.» — Cita 

în același act din 1840?. — Întărire de Alexandru-Vodă Calli- 

machi, la 10 Iulie 1795.—lLa 9 August 1796, Ghica face 

cumpărături de la mănăstirea Dobrovăț. 

32. Septembre 1796. Alexandru loan Calimah-Vodă, 

pentru «preotul Dimitrie de la biserica din Tărg[ul] Ocaii». 

Era ginerele lui lenachi preotul, care murise. -« Aflăndu-s[ă | 

şi om sărac şi cu cas[ă] gre de fete», cere a fi zertat, «atăt 

de banii şcoalei, cum şi de poclonu vlădicesc». Se încuviin- 

tează. Pecete octogonală, de chinovar. — Documentele bisericii 

citate. , 

33. 22 Avgust 1797. Alexandru-Vodă Callimachi, către 

Ştefan Sturza biv Vel Ban şi ispravnicii de Tutova, pentru 

jalba lui Vasili Buşilă Căpt., de la Vicoleani, în proces cu 

cun Grigorii Căpăţină i Sandul Bălăbanu» și alți crăzăși», cari 

«ar fi zălozăt toată moşiia la un loc, drept 150 lei». — Co- 

municat de un student. 

34. 29 April 1801. Vinzare de vie la Ținutul Tecuci. «Un 

pogon iaste vii păragină, numai rădăcina, iar o firtă loci 

sterpă ; cari vii o am și eii cumpărată di la Frăţiman ..., la 

Chetriș, pe moşiia Galbinii. . . Pintre viia lui Chiriac Huştiul.. .» 

Pomenit Jic. Iordachi Movila. — /dezz. 

35. 10 Ianuar 1802. Coste grădinar vinde o casă în Birlad, 

«în drept[ul) movilii, la gura ocollullui..., şi să hotărăști pi 

din sus cu Sandul Rășcăniţii». 

36. 19 Iunie 1803. Alexandru Moruzi dă lui Matei Costachi 

Banul să aleagă «hotarăle moșiilor ck sănt date din locu tăr- 

tierul (i4id, p. 30). V. mal departe în acest volum documentele ramurii mol- 

dovenești a Cantacuzinilor. 
1 V. vol. VI, p. 169, nle s11-2, 

2 Originalul se află la d. Alexandru Hinna din Iaşi, V. Tanoviceanu. în 

Prinosul Sturdea, p. 430.
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gului Vasluiului, care să stăpănesc de Hatm. Costachi Ghicas».— Citat în actul pomenit din 1840. — Apoi întărire, la 21 De- 
cembre 1805. 

37. L-iă lanuar 1805. «Vărlan Moisăii, împreună cu soțul mei Iona», de la Vale-Ră (Tinutul Tecuci), vind vii «la Chetriș», cu 30 de lei pogonul.— V. ni 30. 
38. 27 lunie 1806. Mărturie a unui bătrin de peste 80 de ani pentru hotarul Vasluiului, «Că, fiind un stejar însămnat în vale Băhnaril[o)r din sus, cănd era el copil mic, ati mers cu alți băeţ, şi i-ai dat foc, iar tatăl său, auzănd de atasta, l-ai luoat pe dănsul şi, ducăndu-l la rădăcina stejarului, L-au bătut, zăcăndu-i că aciala aă fost cu bour, a moşii Dele 9), şi el după aceia ati sădit doi nuci, cari și acum să află în locul stejariului.» — Citat în actul pomenit din 1840. 

39. 28 April 1811. loan săn Costandin Dorin mărturisește pentru un loc din Birlad. Marturi: Hagi Iordachi Eftimiu, Lupul Gherghiu. Adausă mărturia lui «Dumitru Groza ot Pri- sacani» pentru același loc, al lui Copată. Amenințat cu carte de blestem, «pentru ca să lipsască gurămăntul, din bună voia me daii în scris pentru aciasta mărturii». Pomenit Taşul Blăn[a]r. — V. n! 29. 
409. 24 Maiui 1816. Domnul către « Alexandru Ghica Vel Vorni€ de aprozi» pentru vinzarea, după voia Casandrei Co. inisoaiei, «trăitoare de piste Prut>, a unei vii de la Cotnari, luată de la <un Căpitan Toader Șaptilici». — Proprietatea d-lui Gr. Goilav din Botoșani. 
41. r-iă Octombre 1816. C. Başotă (?) Ban SISuripsește cu moşiile sale pe «Iordache Roset biv Vel Vistier, mai marele fiii al soții mele Anastasiica Ros[e]t», pentru că i-a înstrăinat moşiile de la Orhei. — Ze. 
42. «Cătră norodul țării Moldaviei. Lăcuitori a acestui loc al Moldaviei, vă facem știre că, cu ajutoriul și mila d[u]m- nezeiască, toată Grechia ai înnălțat de astăzi flamburile scă- pării de supt jugul tirăniei, cerînd Slobozeniia sa, Şi ei în- preună cu toți simpatrioții miei mă duc acold unde mă chiiamă trimbițile norodului Patriei meale. Vă dau dar încredințare și închiezăşluire, atit de spre partea mea, cit și despre par-
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tea tuturor simpatrioţilor miei celor ce să află aicea (pe care 

am cinste să-i ocîrinuesc), că veţi avea bună odihnă și sigu- 

ranție, atit a însuși persoanei voastre, cît şi a aveatilor voastre. 

Pentru adasta, fieştecarele să caute cu aceaiași slobozenie cu carea 

vă aflaţi îndatoririle şi trebile voastre, şi întru cît de puţin să 

nu să turbure pentru mișcările meale;, pentru că și oblădui- 

rea şi ocîrmuirea prinţipatului acestuia rămîne tot atasta carea 

să află, şi cu acealeaşi pravile va săvirşi trebile eii. Cu adevăr 

vă zic, o lăcuitorilor Moldaviei, că Proniia cerească v'aii dă- 

uit pe Domnul ce astăzi domneaşte, Mihait Suţul Voevod, 

un apărătorii cu oserdie a driturilor Patriei voastre, un pă: 

rinte şi de bine voitoriă al vostru. Cunoașteţi dar că Înnălți: 

mea Sa iaste acest fealii precum îl numim, și uniți-vă cu In- 

nălțimea Sa spre ocrotirea obşteștii voastre norociri. Iar, deacă, 

din întîmplare, niscaiva deznădăjduiți Turci vor năvăli în pă- 

mînturile voastre, să nu vă înfricoșați întru nimica, căci straș- 

nică puteare să află gătită să pedepsească îndrăzneala lor. 

S'au slobozit norașul Iașii, astăzi, la 23 Fevruarie 1821. 

Alexandru Ipsilaut.» 

Original tipărit. Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Bo- 

toşani (astăzi actul se află în Bibl. Ac. Rom.). 

43. 14 Mart 1823. Privilegiu domnesc pentru «Sava Căpi- 

tanul din Eşi», care fusese «mulţi ani cavaf al Curţii dom- 

neşti.. ., şi aflăndu-să în urmă şi Căpitan de Margine la Ţi- 

n[ujt[ul] Sorocii». Are şi hrisov «de la procatohul nostru 

Domnu Scarlat Calimah Voevod». Scutit de dări. «O dughiană 

căvăfie» şi o «cră&mă cu băutură, dejn] Iași» vor fi scutite «de 

banii aţutorinții» şi de alte dări, împreună cu trei calfe, «fiind 

holtei cu capul». Vinul din via sa va fi scutit «de spre sluj- 

başii vădrari». Va avea şi 5 liude. Pecete mare cu chinovar. — 

Actul de la Scarlat-Vodă e din 27 August 1814 (identic). — | 

Idem. 

“44. 20 lulie 1823. De la Vornicia de Poartă către Vornicia 

de Politie, pentru locul de dugheană ce are în Taşi «Căpitan 

Sava Cavacbaşi,  Arman de aice din Eşi», ela uliţa Cizmării, 

pe locul mănăstirii Bărnovschii». E în hotar cu «Postt. Iftemii 

Stăvilă» şi soția lui llenca. «Dima Cizmariul, cră&mariu», 
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«preotul Andrei, ginerele lui Iftimii». «dascălul Theodosă», marturi. = 
45. Piatra, 19 Decembre 1829. Ita55%vâpa Mobpoxopăăea, 6vpăzrip mob a0t51n.av do-100. Koozavriyen Il), arată că dă fiului ei Neculai «a m& moşie Almașii, din Țănutul Niamţului, -cu toate șiliștile şi după putere scrisorilor» ce are ea de la Cos- tandin Balș. Întărește şi Meletie, episcop de Roman!, — Pro. prietatea d-lui Mavrocordat din Vaslui, 
46. Novembre 1830. «Vasili Alexandri Spatar 2, vechilu di lacov(a]chi Paladi», din Basarabia, «vinde în posesăi» «moșăia dumisali dă aice din Moldova, anume Băloșăni, ce-i zic și Bivolu, dă la Țănt, Dorohoiului», lui Cost. Ioan Gherghel. — Colecţia Draganovici din Botoșani ; dăruit Academiei Ro- mâîne, 
47. 9 Februar 1836. Se dă dreptul de <a te iscăli întăi în lucrările Sfatului Ocărmuitoriii» Vornicului Costachi Ma- 

vrocordat, «după încredire ce avem în persoana dumitale, care ai dat dovezi de iubire de dreptate și de cuget nejăg- nit în deosăbitele slujbe a patriei, cu care după vreme ai fost însărcinat» 5. — Jen. 
48. 20 Maii 1836. Către Costachi Mavrocordat. «După luare aminte asupra jalobii cu care ai întrat cătră noi, ce- rănd pentru căutaria sănătăţii dumitale a fi slobod din fonc- sioanele Marelui-Logofăt a Dreptăţii, noi am priimit cu măh.- 

niciune acest demision, dar tot odată, socotind cu dreptul a 
da dumitale dovadă priinţii noastre pentru rîvna de care ai fost povățuit în împliniria acelui mai însămnătoriii tam de slujbă a Statului pe care noi am fost încredințat dumitale în 
prețuiria moralității şi a alesălor sentimenturi obşteşte cunos- cute, iată, prin acest domnese decret, arătănd a noastră mul. țămire de spre stăruitoare îndeletnicire în acel postii, întărim dumitale rangul de Logofăt, cu dreptate de a purta uniforma după așezămînt, rămăind întru deplină încredințare că nu 

" Era sora lui beizadeă Dumitrașco, asupra căruia v, maj sus. Ea ţinuse pe Spatarul Alecu (7/ricariul, VII, p. 259; cf. ifid,, p. '261), 
? “Tatăl poetului. , 
3 Pentru acest fruntaș al partidului anti-rusesc, v. Hurmuzali, X, p. LXXIS.
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tea tuturor simpatrioților miei celor ce să află aicea (pe care 

am cinste să-i ocîrmuesc), că veţi avea bună odihnă şi sigu- 

ranție, atît a însuși persoanei voastre, cît şi a avearilor voastre. 

Pentru a&asta, fieștecarele să caute cu aceaiași slobozenie cu carea 

vă aflați îndatoririle şi trebile voastre, și întru cît de puţin să 

nu să turbure pentru mișcările meale ; pentru că și oblădui- 

rea şi ocîrmuirea prinţipatului acestuia rămîne tot atasta carea 

să află, şi cu acealeași pravile va săvirşi trebile eii. Cu adevăr 

vă zic, o lăcuitorilor Moldaviei, că Proniia cerească v'aii dă- 

mit pe Domnul ce astăzi domneaşte, Mihail Suţul Voevod, 

un apărătorii cu oserdie a driturilor Patriei voastre, un pă- 

rinte şi de bine voitorii al vostru. Cunoașteţi dar că Îanălți: 

mea Sa iaste acest fealiă precum 1 numim, şi uniţi-vă cu In- 

nălțimea Sa spre ocrotirea obșteștii voastre norociri. lar, deacă, 

din întîmplare, niscaiva deznădăjduiți Turci vor năvăli în pă 

mînturile voastre, să nu vă înfricoșaţi întru nimica, căci straș- 

pică puteare să află gătită să pedepsească îndrăzneala lor. 

S'au slobozit norașul Iașii, astăzi, la 23 Fevruarie 1821. 

Alfrandru Ipsilaut.» 

Original tipărit. Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Bo- 

toşani (astăzi actul se află în Bibl. Ac. Rom.). 

43. 14 Mart 1823. Privilegiu domnesc pentru «Sava Căpi- 

tanul din Eși», care fusese «mulți ani cavaf al Curţii dom- 

neşti.. ., si aflăndu-să în urmă și Căpitan de Margine la Ți- 

nțujt[ulj Sorocii». Are şi hrisov «de la procatohul nostru 

Domnu Scarlat Calimah Voevod». Scatit de dări. «O dughiană 

căvăfie»> şi o «crăămă cu băutură, dejn] Iași» vor fi scutite «de 

banii agutorinţii» şi de alte dări, împreună cu trei calfe, «fiind 

holtei cu capul». Vinul din via sa va fi scutit «de spre sluj- 

başii vădrari». Va avea și 5 liude. Pecete mare cu chinovar. — 

Actul de la Scarlat-Vodă e din 27 August 1814 (identic). — 

Tae. 

"44. 20 lulie 1823. De la Vornicia de Poartă către Vornicia 

de Politie, pentru locul de dugheană ce are în laşi «Căpitan 

Sava Cavacbaşi,. Arman de aice din Eși», «la ulița Cizmării, 

pe locul mănăstirii Bărnovschii». E în hotar cu «Poste. Iftemii 

Stăvilă> şi soţia lui llenca. «Dima Cizmariul, cră&marii», 
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«preotul Andrei, ginerele lui Iftimii», «dascălul Theodosă», marturi. | 
45. Piatra, 19 Decembre 1829. Ka554vâva Mavponapâăra, Voiăerp so Gotâiiu.oo Xoo6. Koosavriyon Ilă)o:, arată că dă fiului ei Neculai «a m& moşie Almașii, din Țănutul Niamţului, -cu toate șiliștile și după putere scrisorilor» ce are eade la Cos- tandin Balș. Întăreşte şi Meletie, episcop de Roman!. — Pro.- prietatea d-lui Mavrocordat din Vaslui. 
46. Novembre 1830. «Vasili Alexandri Spatar ?, vechilu di lacov(a]chi Paladi», din Basarabia, «vinde în posesăi» « moșăia dumisali dă aice din Moldova, anume Băloşăni, ce-i zic și Bivolu, dă la Tănt. Dorohoiului», lui Cost. Ioan Gherghel. — Colecţia Draganovici din Botoșani ; dăruit Academiei Ro- mine, 

47. 9 Februar 1836. Se dă dreptul de sa te iscăli întăiu în lucrările Sfatului Ocărmuitoriu»> Vorcnicalui Costachi Ma- vrocordat, «după încredire ce avem în persoana dumitale, care ai dat dovezi de iubire de dreptate şi de cuget nejăg- nit în deosăbitele slujbe a patriei, cu care după vreme ai fost însărcinat» 5. — Je. 
48. 20 Maii 1836. Către Costachi Mavrocordat. «După luare aminte asupra jalobii cu care aj întrat cătră noi, ce- rănd pentru căutaria Sănătății dumitale a fi slobod din fonc. sioanele Marelui-Logofăt a Dreptăţii, noi am priimit cu măh- 

niciune acest demision, dar tot odată, socotind cu dreptul a da dumitale dovadă priinții noastre pentru rivna de care ai fost povăţuit în împliniria acelui mai însămnătoriu ram de slujbă a Statului pe care noi am fost încredințat dumitale în prețuiria moralității şi a alesălor sentimenturi obşteşte cunos- 
cute, iată, prin acest domnesc decret, arătănd a noastră mul- țămire de spre stăruitoare îndeletnicire în acel postiă, întărim dumitale rangul de Logofăt, cu dreptate de a purta uniforma după așezămînt, rămăind întru deplină încredințare că nu 

' Era sora lui beizadeă Dumitrașco, asupra căruia v, maj sus, Ea ţinuse pe Spatarul Alecu (7/zicariul, VII, p. 259; cf. ifid,, p. 261). 
? “Tatăl poetului, , 
3 Pentru acest fruntaș al partidului anti-rusesc, v. Hurmuzaki, X, p. uRXIx.
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vei pregeta a jărtvi şi în viitorime, pre căt sănătatia dumi- 

tale va erta, slujbe priinăoasă cătră patrie, așa precum ai dat 

dovadă în toate înpregiurările în care ai fost cerșută a du- 

mitale împreună-lucrare.» -—— era. 

49. 31 Decembre 1839. Numire ca <epistat nazării robilor 

Cărmuirii» a Logofătului Costache Mavrocordat, «avănd în 

vedere slujbile ci din wemi în vremi ai săvărşit patriei, în 

feliuri de însărcinări cu credinţă şi ciustire». — Jder. 

50. Hotărire din 5 April 1840, pentru Elena Şubin, pro- 

prietara Vasluiului, în proces cu Log. Safta Cantacuzino, 

proprietara Băhnarilor, pentru împresurare. « Hotarnica Med. 

Neculaiii Racoviţă ci este din 7265 arată că Podul Hatma- 

nului [Miclescu] ai fost la locul ci este însămnat pe hartă, 

unde varsă apa Racovviei în apa Bărladului... Grindul că- 

lugăriţălor.» Citat un act din 7199 de la Costandin-Vodă. 

Pentru actele citate, v. la data lor. — Jder. 

51. 31 lulie 1843. Numire ca ispravnic de Botoșani a lui 

Alecu Mavrocordat Agă (fiul lui Constantin), în locul lui Theo- 

dor Ghica, Postelnic. — /zem. 

ş2. 17 Decembre 1845. Însărcinare cu presidarea biuroului 

de alegere a unui deputat de Iași a lui Costantin Mavro- 

cordat Logofăt. — /dem. 

53. 9 August 1847. Însărcinare pentru Logofătul Costantin 

Mavrocordat de a presida biuroul pentru alegerea unui de- 

putat al Iașilor: <preţuind meritele care, atăt după vărstă, 

căt și după osebitele calități, recomenduescu pe D-ta ca pe 

unul din întăii boeri a ţărei». — Jder. 

54. 10 August 1847. Alegere ca «mădular al gheneralnicei 

obi&nuite Adunări» a lui Costachi Mavrocordat Logofăt. — 

Jder. 

55. 14 Mart 1856. Întărire a Căpitanului Aleco Mavrocordat 

ca «şef poliții Capitaliei» (v. n” 38). — /der. 

56. rii Maiui 1856. Numire ca maior a şefului poliției din 

Iaşi, Mavrocordat.-— Idea, 
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IX. Documente păstrate în Biblioteca Urechia din 
Galaţi. 

1. Hotin, 2 Septembre 7097 (1588). Ghiorghie și Frăncescul, pircălabi de Hotin, arată pentru o vinzare a lui «Druţu Nemiş ot Şendreni)», în Pliușcovţi, lui «popa Romșa din cetate din Hotin». Marturi: vătah Maxin, Danăul vatah, Orlinschii vătah, lurii vatah, Dragșan vatah 2, — Slavon. 
2. laşi, 22 Mart 7114 (1606). Ieremia Movilă, pentru o vin- zare. Nume: «Dumitru Beleai», «Isaico Pietrar», « Căzacul», «Zahariia hănsaru», «Angheniia». Pomenit un zapis al şoltu- 

zului şi a 12 părgari din tîrgul Bae. Marturi: fiii toţi și bo. ierii. Pecete de ceară roșă, cu $nur roş (pembea)-albastru. Pergament. 
3. Septembre 7123 (1616). Enachi Mare-Ban de Craiova, Ven- 

til[ă] V. Log, Cristea biv V. Vornic, Leca biv V, Log. dai cartea lor «jupăneasei Grajdanei, jupăneasa a Lecăi Spat.», 
dindu-i viile «de la Cătun, ce săntu în dealul Piteștilor, cu 
otna și cu Rumânii şi cu tot venitul..., pentru că aceaste vii... iale ai fost de moşie ale Lecăi Spat., cumpărate de în zilele lu Șerban Voevod, căndu ai fost Domnu întăiă ţe. 
răi!, lar, căndu au fost acum, în zilele Domnu nostru Radul Voevod, fetorul Mihnev Voevod, iar Domnia Lui au pierdut pre Leca Spat. şi ai miluit pre jupan Bratul Vel Com. cu aceaste vii de la Cătun...; şi le-au ținut păn au fost Radul Voe. vod aita în țeară, iar, deaca se-au mutat Radul Voevod de aita de în țear[ă] și de în Scaun, de-ai eşit Domnu ţerăi Moldovei, iar jupăneasa Grajdana ia au avut pără cu Bratul 
Comisul... Noi am căutat și an: judecat pre drept și prea 
leage., întărind viile și restul averii Grăjdanei. Marturi : «Ba. 
dea Post. de Gret și Mihii Post. de Văleani și Preda Cliut, şi Stamat[e] Com[i]s și Mateii Peh. şi Nica Com. și Drăghit Log. şi Muşat Post.». Scrie Lep[ă]dat. Pecetea lui Enachi, re- 

1 Actul e tipărit, într'o traducere rea, în Uricariul, XIV, pp. 159-60. Pen- tru împrejurările din Hotin, v. vol. V, p. Sr, n0 16. 
2 Adecă nu în lunile de Domnie reînnoită, în 1611.
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presintind un boier cu toiagul în mînă (pe ceară verde). 

Dedesupt: 'lozwns pi 0). 

4. Tirgoviște, 8 Decembre 7128 (1619). Gavriil Movilă, pen- 

tru o ocină cumpărată Bh AH PAASAA ROEROA, IEPEA. Nume : 

Văvulea. <În coada văcărițev, Goicea, Buteanile), Furciturile 

boulov, grindurile Paturoasev, Frătica (nume de persoanăl.» 

Martură boierii. Monogramă cu roş. Pecete ruptă. Pergament. 

5. laşi, 18 Decembre 7136 (1627). Dumitrașco Ștefan V. 

Log., Ghianghea V. Vornic, Nicoară Hatman, Lupul V. Vist., 

Savin V. Spăt., Aplos (sic) V. Armaş, Pătrașco Başot[ă] Log.. 

Neagoe Post., Dumitru Buhuş Log., Arsenie Vor. de gloată 

dau o mărturie. Îscălituri şi peceți. 

6. laşi, 19 Decembre 7136 (1627). Miron Bărnovschie Mo- 

ghila, pentru vînzare la sat la Scobenţeani (f. Cărligătura) 

către Gheorghie Roşca Vistearnic. Pecete cu ceară roşie. <Du- 

mitrașco Ștefan Vel Logft. uâ.» 

7. 21 Decembre 7215 (sic? = de la 1634). Vasile-Vodă, pentru 

«Nicoară snă Berdiloae și cu soru-sa Pălaga», de la « Romăneşti>. 

3. 10 August 7156 (1648). Supt Vasile-Vodă și Gheorghie 

Muntul şoltuz, cu 12 pirgari, «Țana, fata diaconiţăi Anghelinei>, 

vinde un loc de casă lui Gheorghe «Baică». Marturi: Enachie 

Blănar vecin și Ordachie săbierul, şi Vasilie Galalau? şi Curt sta- 

roste de n[eg]uţitori». «Pecete oraşului» Tecuci. -— Fotografie. 

9. 21 Mart 7157 (1649). Vasile-Vodă, pentru Ionașcu Cujbă 

biv Vel Vornic, acordindu-i întăritură la satul Vladomira, «pe 

Prut, ci esti în Țin[ujtlul] Eşilor, din sus di Cornu lui-Sas». 

O avea de la strănepotul lui Tatomir Țirăş, căruia-i răscum- 

părase capul de la un Turc, supt Radu-Vodă. — Copie. 

1 Deci Leca Spatarul fu ucis înnainte de 1616, cînd Radu Mihnea trecu 

în Moldova. Uciderea nu s'a făcut la (612, cînd cu incercarea de răscoală în 

folosul lui Mihai Cămăraşul (Hurmuzaki, 1V', pp. 479-80; cf. vol. 1V din a- 

ceastă colecţie, p. cv), ci mai tărziii, căci încă la 1615 Leca-și ocupa locul 

în Divanul domnesc (vol. V, p. 297, n% 18). Supt Alexandru Jiaș, noul Domn 

din 16:16, el nu mai apare însă (ibid, p. 437, 10 5). Pentru văduva și ave- 

vea lui, v. vol. IV, p. CLXII, nota 4. — Cf. şi doc. I/XRXIX al Academiei 

(altul, din Măgurele). 

2 V. tabla vol. V-VI, la. acest cuvânt. 

2 Pentru Cornul-lui-Sas v. vol. V, pp. 572-3-    
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10. 20 Novembre 7183 (1674). «Radul Creţlujlescul Vet Dvornic» dă carte «popei Neagului der. Bălțeşti ot sud Saac», întărindu-i părți din satul cu acest nume. Pecetea Vornicului- Mare. 
11. <U Piatră, l 712 [1684]. April 20... Adec[ă] ai vinit înnainte noastră, părcălabilor de Niamţu, anume lui Gligoraş Cărlig şi a lui Chiriiac părcălabi, și a lui Manoli Vornicul şi a lui Vas[i]lie Vărnav şi a lui Patraşco Buzni, şi a șoltuzului din tărgu din Piiatră, și altor omeni buni», egumenul Do- softeiti de la Pingăraţi, «cu Micoti, şi s'au pirit pentru nește pomi ce au avut Micotă, puși de un moşia lui, călugăr, prea locul mănăstiri Păngăraţilor». Se dă dreptate mănăstirii. Jos, 

trei peceţi. 

12. <U Totruş, I! 7104 [1685], Săptemvrie 24.» «Ghiorghie 
Savul din Bărsăneşti» și cu alții din neamul său vind partea lor din Brătila-de-gos, «din bătrănul Oiţăştilor, a patra parte, partea lui Coste Medenca, &-ai fost cumpărătur|ă) moșului nostru lui Simion 'Ţiul». Vînzarea se face <dumisaalfe] lui Alixandru Crupenschii Postealnicul»!, cu «lei bătuţi». Se vind şi 
părţi «din săpăturji]». Marturi : «Toderașco şoltuzul din Totruş, cu părgarii sei, şi Iordachi Condrea» şi alții, între cari «Ghior- Shițlă)] Buhot», şi coameni buni din trăg și de ț|ajri». Pecetea 
tîrgului. 

13. Bărlad, 15 Octombre 7194 (1685). Vinzare de moşie «dumisali Postelnicului llieş din Țifeşti2>. Marturi: <pre- utul Ignat cel domnescu din tărgu din Bărlad și preutul Grăjdean de acolo şi preutul Gligori ot Crănojani şi dumnea- lui Vasfili[a]chi săn pop cel domnescu din Bărlad și dumnea. lui Iftimie Gavriţa și dumnealui Dumitrașco Gavriţa şi Gavril Antonachi și Gavril Şiva şi Neculai Toma şi Pascal Căpitanul de Rusi și En&u şoltuzul de Bărlad». Pecetea orașului. Jos: <Az Vasili Vornic iscal». — Fotografie. 
14. <U Bărlăști», 17 April 7197 (1689). «Eu Costachi fiiul 

? Pentru acest Crupenschi, v, și Zs4, lit. rom. în sec. al XVIII-a, pp. 475-6. 2 E lie ifescul, care a Jucat un rol în I)omnia lui Constantin Cantemir. V., pentru el, tabla Zi 7/4 rom. în sec. al XVIII-lea.
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răpăosatului părintelui mieă Gavril Costachi t-aii fost Vornic: 

Mare de Ţara.de-gzos» 1, arată că tatăl săi, «vădzind multe casă 

de boiari mari și mai de răndu, rămăindu neaședzate de 

părinți, și în urmă trăgăndu-să la Divanurile Domnilor și pre 

la boiari», li alege singur părțile fiilor, din «multi-puţină ago- 

nesita dumisali ce aă agonisitu... Deci, îndzăstrîndu şi pre 

dumn[eallui mai mare fratele nostru Vasilie Costachi Vel 

Vornic cu toată partia căt s'aii îndurat...» alesu-i-aii şi loc de 

cas[ă| la Floriani, lăngi Epuriani, mai la cămpu, unde i-au 

fost casăle dumisali întăiii. Apoi, tămplăndu-să a să scorni 

aciaste răscoali multe în ț|a]ra noastră, în dzileli Mării Sali 

Ducăi-Vod[ă!, cănd ai fost la Be [1683], sculatu-s'ai Savin Zmă- 

cicăne şi cu Moţoc din Ţara Leşască, de aii venit în ţară, şi 'ndem- 

năndu pe mulți carii li s'a potrivit lor, şi pre mulți și cu 

sila, i-ai făcut de s'au rădicat să margă să bati Bungacul. 

Care, ce bătae și izbăndi au făcut, să va pomeni pân vă ră- 

măaia un om pre acest pămănt. Deci, scăpăndu ei dintr'acia 

oste a lor. ai lovit pe la Floriani, şi au aprinsu casăli dumi- 

sale fratelui nostru, lui Vasilie Vornicul. Deci, încă fiindu viă 

răpăosatul părintele nostru, şi vădzăndu că agunsăs(e] la greali 

vremi de traiti, socotit-aa dumnialui că departe un frate de 

altu nu vom putia mai trăi, nici dumnialui fratele nostru va 

putia mai trii acol[o] unde i-ai fostu casăle întăi, fiindu mai 

la cămpu, ce i-ai dzis săngur dumnialui răpăosatul părintele 

nostru să margă să-ș facă casă la Bărbăteşti, carii săntu lăngă 

Epuriani din &os, căt şi l-ar agunge prilejul de bune să-și 

faci, Care ai dzis toţ fraţii ; iar, de loc, atunce n'aii răspunsu.» 

Costachi primeşte ca fratele să se aşeze pre acest loc, care 

e al lui, Între hotare: «păr în podul &-ai făcut Varnicul..., 

pin capetele pămănturilor ce vin din gos şi alăturea cu ciali 

ce mărgu la dial..., diasupra. Fiorintii ... Drumul ce întră 

pin marginia poenii, di-asupra prisăcii ceii bătrăne.» Se face 

«dintru toţi fraţii, anum[e] Costantin Vel Păharnic şi Pavăl 

Buj[o]ranul c-ai fost Sulgiariă şi Lupul Costachi și Solomon». 

Iscălesc: «Costachi Gavril, Costantin V. Păharnic, Pavăl Buj. 

1 V,, pentru familia Costăcheştilor, vol. VI, cap. 1 și notele referitoare.    
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bi[v] Sulgiar, Lupul Costache biv Sulger>. Serie «Ştefan sn pop Gligori Pădure ot Sucav[a]». 
15. 2 Septembre 7221 (1712). Raport câtre Domn, pentru o piră dintre egumenul de la Sf, loan Zlataust, cel de la Aron-Vodă şi «nişte slujitori c-aă grădini şi odăi acol[o]». Merg «cu Loiz neguţitoriul, ce l-ai trimis staroste de negu- 

țitori în locul lui, şi şoltuzul cu părgarii». Trec pe vechia «stălpitură». Pomenite: «făntina lui Curche... Readiul Al. diai. . . Hălășteaul Aldeai. .. Valia a 7 oameni ... Un egumăn 
bătrăn, anum[e] Nectarie, &-au fost la Sfetii Ioan și iaste dus. la Rumiali.» Scrie Axintie Uricariul. Iscălese «Dumitrașco şoltuz de Eși» Și «Ao'mts Tapy>. Pecete. — Fotografie. 

16. 10 Mart 7223 (1715). Danie de loc «la sarărie cia viache pe ulița Hagioai, ce merge la tărgul Făinii, lăngă Mihai Pioraga și lăngă Tănase] Pi&oraga», loc luat «de la Sul: 
tana mare boerias[ă] ... Avănd...un alişveriș cu nești stupi.» Marturi: starostele de negustori şi alții. Aproape toate iscă- liturile sînt greceşti. Scris «cu rugăminte de îmbe părțăli». 

17. lași, 26 Octombre 7230 (1721). Mihai Racoviţ|ă), pentru 
procesul ce fusese între Ilie Catargiul Vel Logofăt şi «—Ie- 
zovitul leșăscu», pentru un loc cu pivniţă în <Uliţa Mare, lăngă Mitropoliia Veachia». Se judecă pentru încălcare. Pecete 
mare cu chinovar. Iscăleşte «Sturdzea Vel Vornic, vă Di- 
van», 

18. 12 lanuar 7232 (1724). ioan Tăutul dă moșie la Cim- 
pulungul Rusesc, ginerelui său Simion Giurgeavan 1: «vecini 
şi cu dvorişte în pălişte, și cu lazuri cu jerebii în cămpu». — Copie de Dumitrașco Stroici 2, 

19. 7246 (1737:8). Scrisoare domnească către Vasile Roset 
biv Vel Șătrar, staroste de Cernăuţi. — Traducere greacă. 

20. 6 Octombre 7254 (1745). «Monah Cozma Buhuș, egumen ot Bogdana», dă partea-i de moşie şi Țigani, ce are dela tatăl săi «Neculai Buhuş Vel Armaş», şi de la mamă, «Safta, fata Postelnicului Costantin (obanul 5, nepotului mită lui Neculai, 
1 Pentru care, v. tabla Doc. Callimacţi, | * În privinţa căruia, v, tabla citată şi aceia a vol, V-VI, 3 De supt Constantin-Vodă Cantemir, ”
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- fiiul frăţine-mei, lui Toderașco Buhuş Postelnic, pre carile 

Lam luat fedor de suflet». În schimb, nepotul îi va căta de 

suflet. «Şi cheltueli ci-ai cheltuit dumnealui Vornicul Lor- 

dachi Cantacozind! la nunta surorii noastre Alexandrii, o sut[ă) 

cincizăci lei, capetele], i-am plătiti eu cu dobănda lori la Ahmet, 

nepotul Sărdariului ot Roman, iar trii sutea cincizăci lei, ca- 

petelțe). de la Hagi-Mahmet ot Roman. şi grijile părintești şi 

cheltuelil[e] nunţii suro[r]i noastre, li-aii plătit fra:e-mei.» Scrie 

«Stefan Stanovi&» ?. 

21. 16 Mart 7269 (1761). Act domnesc pentru o vinzare 

de loc de casă în Iași, în Muntenimea-de-sus, fost al <cAnnei, 

Doamna lui Mihaiii-Vodă, şi Doamna l-ai fost cumpărat de 

“ la Sanda Coroaica. nepoata lui Gherman». Pecete cu chinovar. 

22. «Di pi danii Preosfănţătul Anton Mitropolit ot Eş, şi 

înpreună cu frate-mieii Sălivestru, avănd ei un loc ot tărgu 

Cernăuţul, şi dăndu la mănăstire la Horece, fiinduc'ai fost 

titor mănăstirii Horecii, şi viindu părintile egumănul ot Horece 

“cu scrisori de la Mitropolitul Anton, şi cercetăndu acel loc 

cu scrisori, nai apucat pi namul Mitropolitului ca să în- 

dreptăm locul acela de pe unde tai, și, ştiind și noi şi alții 

lăcuitor[i]. am arătat». Iscălesc «preutu Ștefan, Ursul Şerban, 

Sămion îmblător, nipot Mitropolitui, Ștefan Răspopa, Costaş 

Buzanovsehii, Ion Butnar săn Ștefan, Ștefan săn Ghiorghi, 

nepot Răspopii, lon Falcă, stegar de barăn[i]». Pecete octo- 

gonală cu: -<Turgul Cernuţi» 5. Ia 

23. 26 lulie 1771. «Boerii Divanului Cnejii Moldovii>, către 

Gavril Miclesc(u) ispravnicul de Cirligătură, pentru jalba asupra 

«unui Grigori Paveţ, țăran ot Cărstești». «În trecute zile avănd 

trebuință Iordachi la Iaş, și purcegănd de acols, ai lăsat pe 

oaminii săi plugari, cu plugul, să-i are de mălai, iar acel Gri- 

gori şi fitorul lui, în putere lui, și fără știre lui Iordachi, luînd 

plugul, cu boi.cu tot, şai arat de mălai lor, căt li-aă fost 

voe, păr aii trecut vreme plugului, și din pricina lor ai rămas 

1 Deleanul? . 

2 Asupra vechilor Buhușești, v. vol, V, p. s7435. i. 

3 Cf, vol, V, p. 416, n%'6, o  
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Iordachi fără mălai.» Se plinge păgubașul şi pentru zeczustea ce i s'a făcut astfel, Vinovații vor primi deci sămînța înnapoi, dar secerişul îl va face cellalt. «ȘI, pentru îndrăzniala &-au făcut cu nebăgari de sam[ă], să să certe, spre pilda lor şi altor țărani asemene lor, fiindu ca să nu îndrăznească alt[ă] dată a lua lucru boiresc în Slujba lor, Osabit de acasta, ai mai arătat Iordachi precum i-ati văndut Gavril lui Iordachi opt dimirlii orzu de sămânță, dăndu-i căte 18 parale de dimirlie, şi, sămănăndu-l, fiind tot răi, n'au eșit nimic'dintr'atăta orzu, ce ai eșit tot mălai, fiind prosăe de an; zicănd Iordachi că în prosăi au mai sămănat tot într'acel pămănt ovăs, și s'au făcut.» Adaus: «ŞI, de vreme că acei țărani au luat cu obrăz- nicie plugul lui Iordache, de li va lua mălaiul Iordache, să nu să certe ei, ci să-i dea zapis cum că de acum nainte nu S'ar mai ispiti a face obrăznicie ca atasta, sai ori.ce alt, iar, certăndu-să, atunci ei să-ș săcere mălaiul, şi să fie acasta în voia lui Iordachi: or mălaiul să.] iai, or să să certe căte 10 toege». 24. 20 Novembre 1773. Vinzare din partea lui Toader Huiban a unui loc al «Agăi lui Rămădan, ci are la Uliţa Mari, lăngă Mi- , tropoliia Vechi, și l-au dat dum[neajlui acel loc cu bezmăn la ne- g|ulţitori... Era o argede pivniţi vechi.» Va da bezmăn.— Copie. 25. Un sătean din Bărţeşti (Bărzeşti) (Ținutul Vasluii) se plinge pentru că, fiind cu un boier cvăr primari, fecori din frați», acesta nu voiă să-l recunoască. Săteanul aduce «mărturie. .. 40 oameni bătrăni dela stare locului», cu carte de blestem și «izvod de zăstre», la Domn. După mazilia Domnului, Medelnicerul Lupul Nacul, acest văr, iea cartea de judecată Ia el. La noul Domn nu i se îngăduie a aduce marturi. Ai lui Nacul sînt «de la alt Țin(uje», între cari « Enache Ermejiul!, ce este socru dumisale]» (din Ținutul Neamţ). Merge la' Domn, și cartea de judecată i se află din condică. Ciștigă, ciară logofeții cu prelungire din zi în. zi m'au zăbăvit pănă s'au. tămplat de Lai luat pe Mărie Sa [Alexandru Ipsilant] Nemţii» 2, Cere a fi iar judecat. 

1 Hermeziu, 
2 E prins în 1788. .V. Acte și fragmente, LI, pp. 237-8,
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26. 22 Decembre 1797. Cercetare la Sohodol, după cererea 

Vatavului Lon Pitariul şi lui Toader Checheriţă, răzăşi. — Copie. 

27. 20 Maiui 1798. Vinzare de moșie ce fusese a «Mariei 

Roboae, ce aii ţinut-o Mihalce Robul, nepotul pisarului Mi- 

hail Oţăl» (Vlădeşiii). — Copie. 

28. Fără dată (după 1832). Învoială a două isnafuri, cabagii și 

pînzarii». «Ori-cine va lua abale,să aibă a popri de la vinzător la 

treizeci de bucăţi căte parale doaozeci, cum şi de la abalile de mă- 

raş să poprească la doaozeci de bucăți iarăși cîte parale 

doaozeci». Cumpărătorii se vor «face trei miini», şi vor da 

şi ei «pentru capital|ul] cutii» odată pe an. <2. Nimeni din 

braslă, meşter sau calfă, să nu fie slobodu de a artorosi chi- 

riia prăvălii unul altuia spre pagubă.» Vinovatul va fi chemat 

de ceauş la stărostie și cercetat. 3. «Nimenea din braslă să 

nu aibă voe a deșchide prăvălie unde nu-l va îngădui bresla.» 

4. «Meşterii carii îi vor face tovaroși din calfi în prăvăliia sa», 

vor da 25 de lei la cutia bisericii, iar cel ce deschide el în- 

suși, va da 50. 5. Prăvăliile vor fi închise la Înviere şi la cele 

12 praznice împărătești. «Precum şi din pînzari să nu fie vol- 

nici să dea la Jidovi cămăși saii pînză în numitele zile.» Cine 

va peciusti pe un bătrin meşter, va fi chemat la adunare, îşi 

va lua răsplătirea şi va trece, cu «raportul stărostii», la Vor- 

nicia Politiei. 7. Cumpărarea de abale să nu se facă pe as- 

cuns, ci prin bună înţelegere, 8. Străinii ce vor deschide pră- 

vălie, vor cere voie la breaslă şi vor contribui la cutie. 9. Cal. 

fele vor primi cite 50 de parale pe an. 10. Aceștia își vor 

adeveri zapisul la starostie şi se vor trece la condică. II. 

Piata pentru adeverirea zapiselor de tovărășie. 12. Sta. 

rostea şi epitropii vor decide toate afacerile. Meşterii li vor 

da simbrie. 13. Să se scrie la condică toate calfele «de 

aici din toată politiia Bucureştilor», precum «şi la catastihu 

ceaușului», pentru breaslă şi pentru capitațiia Vistieriei. «De 

să va cuveni vre unuia din meșteri cinci lucrători, şi va mai 

avea prin mahalale iarăși cinci lucrători, nu are voe de a 

mai priimi și alții în odaia prăvălii... Ori tuzlucari, ori lu- 

crători, tot în rîndul călfilor de odae să se ție.» 14. Să 

nu-și zavistuiască calfele. 15. Să nu se iea calfele pe ascuns. 16. 
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Se cere Cirmuirii a scuti pe staroste de <rînduiala dăjdii». Semnat : Hagi Dinu sin Radu Chițu, starostea corporații aba- giilor și pînzari». 

X. Acte din Casa Obştii de la Birlad. 
I. 20 Februar 1774, «Lupan Raţe și eii Lupașcu Raţe și ei Gorghie Raţe și eu Vasil[e] Raţe> vind lui Ioniţă Todosii un loc de casă, «fața de spre sor[e) apun[e] și lungul înna.- poit spre sore răsar[e]». Marturi: «Ion Ghizdan», <Gorghii Zăneca», «Ştefan Barbul», «Stancu Vraghii», <«Crste Gli- oraș», <«M|iJhaii Epuri». Serie <Crste Bode Vornicul». 2. 28 Iulie 1812. Vinzare din partea lui Toader Potole din Berești. Nume: «Căpitanu Costandin Bălăbau», «strămoașa sa Alecsandra, fata lui Ioniți Bantăș, sor[a] Grozavii» (măritată cu Potole). Iscălesc mai mulți «răzeși». 

3. 5 Iunie 1812. Mai mulți săteni vind partea lor din «Ple- șăni pe apa Jăravățului» (Ț. Tutova), ci o avem di pi: strămoș(u] nostru Ioniți Bantăș, a patra parte, parte lui Dumitru, carile să împarte și parte lui Dumitru pe patru fetori ci trag din Dumitru Bantăș». 
4. <Opis de hărtiile ce priimesc din casa Epitropiei moșiei tărg|ullui Bărladu eu Toader Gheorghi Sculi, vechil în pre- tenzie orăndatorilor; 1837, Noemvrie 18. 
1818. Publicaţie a 7 boeri şi 4 neguţători, prin care ves- tescu că moșie să vinde în orăndă. 
1818, Fevruarie 20. Contract a 14 tovarăș orăndatori cătră Epitropie, că au luat orănda moșiei pe 20 iuni, cu 130.166 lei... 
1821, Ghenar 28. În scris conpromes, iscălit de boeri Şi neguţători, şi de însuș orăndatorii, prin cari împuternicesc 5 boeri și ş neg(ulțători ca să le răfuiască socotelile cu Epi- tropie, dup[ă) cari apoi să rămăe mulțămiți .., 1821, Fevruarie 2. Înscrisul pomeniţilor boeri și neguţători Comprimensari că au găsit de cuviință să plătiască ei orăn- datorii suma de 28.147 lei, 35 par. cătră răposatul Postelnic Mihai Iamandi... Şiapte sămi a epitropilor, de la anul 1819 
71304. Vol, VII, 

7
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pănă la 832, arătătoare de banii ce aii străns şi precum ati 

dat... 

[Actul de arendare.] Fiind-că, atăt după luminată carte gospod, 

căt şi după alegire a tot norodul ce să află lăcuind în tărg[ul) Băr- 

ladului, ni-am socotit persoanile aceste din boieri: Ag[a] Costan- 

din Sturza, Spatr. Gavrilă Iamandi, Pahr. loan Cuza, şi din 

neguţitori Hagi Jordache Efthemiu, laui Gheorghiu, Ştefan 

Stoice şi Iorga Gălcă, spre cercetare tuturor socotelilor tăr- 

gului trecute, împlinire rămășițurilor şi alcătuire împlinirii 

sumii ce nu agiungi spre istovire plăţii banilor ce să află 

tărgu(l] datorii, — deci, adunăndu-ne toț aceștie la un loc, și 

luînd sama cu amăruniul la toate chipurile prin cari pot a 

să împlini cu lesnire suma banilor şi a nu să însărcina să- 

racii, nici a să zminti legătura şi priveleghie legată prin hrisoa- 

vile gospod ce sai cheltuit și s'aii scos acestui oraș,—n'am 

putut afla altul mai de cuviință şi mai lesnitos decit să s[ă) 

văndă moşie în orăndă pe cătă vreme pot să ias[ă] aceşti 

bani, urmăndu-să de cătră cumpărătoriul ce să va lua după 

ponturile ce în jos să arată. Adecă: 

1. Cumpărătoriul ari să iă de toată binaoa, atăt casă căt 

şi dugheană, căte opt lei, neapărăndu-să nici boeri, nici Ţi- 

ganii boerești şi mănăstirești, ce să află şăzători, de atastă 

plată, cari să număsc zăli de boeresc. 

2. Stăpănire cămpului ari să s[ă] urmezle] afară din emași, 

cari să rămăi cu totul slobod, să € din toate sămănăturile 

dejmă din zăci una, ori a cui a fi, şi din făn, din şapti că: 

piți una, neamestecăndu-să în emaș nici de cum, nestrămu- 

tăndu-să nică pe un lăcuitorii din pămăntul și locul său, pre- 

cum sănt împărțiți de mai înnainte, străngăndu-ș însuș cumpă- 

rătoriul acele dejmuri. 

3. Toţ stănjănii ce nu s'au plătit pănă acum de cătră unii . 

din lăcuitori, vor rămănea orăndatoriului, ca să-i stăpăniască, 

în vadeoa cumpărături. 

4. Havaetul giugăritului are să fii a orăndatoriului, străa- 

găndu-l de pe la toț acei ce să cadi, după cuprindire hriso. 

vului gospod. 

5. Băutura vinului ari să fii a orăndatoriului de la acest  
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tărg, neslobozăndu-să nici-o persoană, ori boieriască, sai ne- guţitoriască, a deșchide crășmă fără Învoire orăndatoriului, afară de casăli boereşti, cari mai mult decăt pără la 100 ve- dri vin să nu fii volnici a av& pentru masa d-lor, iar, pi ce să va găsă mai mult, să s[ă] învoiască cu orăndatorțiul) saii să-l rădice di pi moșie tărgului. Iar cari să va afla că va în. drăzni sai în crășmă sai la casă că au văndut macar o ocă de vin fără învoire orăndatoriului, să fi Supus a i să lua toată marfa cotrobont, şi osăbit să plătiască și căte un leii de toată vadra la Casa Opștii, 
| 6. Băutura rachiului și a horelcii iar să fii cu tot oprită a vinde cineva pără nu să va învoi cu orăndatorliul), iar cari va în- drăzni, să fii supus tot cuprindirii pontului vinului, al cincile pont, Supt aceste ponturi dar să fie vănzare aceștii moşii, începăndu-să anul vănzării după vechiurile (sic) obiceiuri, precum și a altor moșii, de la Sfântul Gheorghii, pără cănd să dă de ştire tuturor ca să s[ă] pue la coli, pentru măr- furile supusă acestor ponturi, cari vor avă, și, cari vor fi muş- terei, să treacă în dosul țidulii aceștie căt îi va da măna să de, și, la sfărșit[ul] lunii următoari, străngăndu-s[ă] toț muştereii, ari să s[ă] facă hareciii: să aibă în știință însă muștereii că banii ce ari, să sui la acel de pe urmă hareg...: asupra cui va rămăne toată suma banilor, pe șin au să-i răspundă, spre a să plăti și de cătră not creditorilor ; 1818, Fevr. 6. [Iscăliturile : boierii în rîndul întăii, apoi negustorii. — La 19, se constată că Vasăli Chirul Sluger și <tovărășie sa» ati dat 78.100 de lei.] 

5. 6 April 1825. <Epitropii moșiei tărgului Bărlad[u]lui și toți acei ce ai plătit», către Domn, pentru. o jalbă ce au dat «o samă de lăcuitorii acestui tărgu pentru catahrisurile ci Sar fi urmănd de cătră noi epitropii în potriva ponturilor luminatilor hrisoave ci ari acist tărgu, și o samă din 34 di Orăndatori ci aă avut în orăndă prin ponturi venitul acestui tărgu la anul 1818, spre dispăgubire lor, ai adus luminată Carte gspd. din 20 Maii, poruncitoare ca, luindu-ni toati izvoadile di banii ci am luoat din  fiișticari iraturi, și undi iam dat, şi să stei toată lucrare Casăi epitropicești şi a îm-
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plinirii banilor cum şi a omului g[o]sp[oJd ci esti spre împliniri» 

și să mergemu la cinstita îsprăve. cu izvoadile, ca să ni dămu 

sama.» Merg la Postelnicul loan Jora şi Spătarul Ioan lamandiiu 

'şi cer a li se arăta cartea domnească și numele jăluitorilor, 

__ ceia ce nu se face. Caută în zădar şi la Banul Iancul 

Miclescu. Cer a se face cercetare, «căci esti împotriva cinstii 

noastre». «Milostivi Doamne: pizma, zavestiia, intregire (sic = 

intrigile) ci urmiazi la acist tărgu, esti ştiut tuturor di opștii, di 

cătră unul, doi sau trii din boeri, cari să află și datori, îș mai 

alăturiazi lângă săneş patru-cinci din cii mai proşti, încă de la 

cumpărare aceștii moșii, precum şi la anul 816, la răposa- 

tul) Calimah s'at arătat cu jălobi şi iscălituri pisti 400, — cari 

acesti iscălituri au fost mincinoasă. La cari pominit Domnu, 

spre discoperire adivărului, ai triimăs la fața locului pe râ- 

posaţii boeri Vor[ni]e[ul) Theodor Balş şi Postelnicul Mihălachi 

Mavrogheni, carile, cunoscănd lucrările acestor persoani, și 

că să cadi toati cheltuelile urmati dintr'acesti pricini să s[ă] 

plătiască di cătră aceşti ci aii urmat întregile ; însă Înnăl- 

țăme Sa, prin milostiviri, au găsit di cuviință ca şi aceli 

cheltuele și dobănzi să între tot în analoghiia opştiască, spre 

liniştiri, după cum pre largu arată luminata carte din 816, 

Mart 30. Însă dum! tot nu să lasi, ci tot uneltesc chipuri 

spre împilare şi di istov sărăciia acestui ticălos tărgu, ne- 

vrănd a-ş plăti dreptul, cu ci să află datori la opștii. 

Iar, pricina orăndatorilor, facim cunoscut Înnălțimii Tale că, 

la anul 818, aflăndu-să datoare moșiia cu o sumă de bani la 

duml. Spatar Ştefanu Rusăt i la duml. Postelnic Mihaiu la- 

mandiii şi la alțăi, şi fiind tărgu sălit cu zapcii domneşti cu 

luminată carte gspd., şi cu alegeri di cătră toată opştiia, ai 

ales pe răposatul] boeriii Aga Costandin Sturza, pe duml. 

"Postelnicul Gavrilă lamandiii și duml. Spat[ajr loan Cuza, ŞI 

trii neguțători, și li-aii dat comprominsu iscălit, ca, cu schep- 

sisul ci vor găsă di cuviinţi spre plata tuturor datoriilor ci 

'să află datoare atastă moșii şi Vor hotără, să fii toată opştiia 

priimită. La cari dumr. ail găsit de cuviinţă a să vindi în 

orăndă băutura vinului şi a rachiului şi alte eraturi, în vadă 

de 20 luni.» lea Chirul cu 1 30.166 lei. Domnul întăreşte pon-  



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 101 

turile, «La împlinire vadelii di 20 luni, aă adus luminate cărți g|o]sp[o]a, cerăndu-şi pretenţăi pentru păgubirili ci li saă întăm- plat din pricina molipsirii ci ai fost atunce ! şi altor pricini ur- mate într'acest tărgu, aflăndu-să încă datorii pe la creditorii op- știei și la căpital[ul] lor de 50.500 lei, avănd înpotriva acestora numai datorii, și şi aceste nu le agungia. După multe înfă- țosări ci ai avut Ja numițăi boeri, în sfărșit ai dat compro- mensu în scris la duml. Postelnicul Gavrilă lamandiiă, răposat Aga Petrachi Negre i duml. Spatar Ioan Cuza și Cămnr. Ior- dachi Giurge, atăt din parte orăndatorilor, cum și din parte a toată opștiia, ca, cee ci vor găsă di cuviinți, să fii primit la toată opștiia ; cari compromensu să află la duml, Spa- tlajru Ioan Cuza. Dumr. boerii comprominsari ai ohotărăt ca orăndatorii, din 50.500 lei ci au pus căpital, să păgubască &umătati, și acii ci vor fi datori pisti gumătati, să plătiască, cum și acii ci ati a luoa, să li să plătiască, şi, di la acei ci ai luoat lefi mai mult, să li dei înnapoi, căci ai luoat pisti drept, și să împliniască de la toţi rămășălnicii orănzii, și să s[ă] dei la acei ci esti orănda datoare... Și, după săvărșşire acestora, în curăndă vremi s'au întămplat şi răzvrătire. După vinire Înnălţimiă Tale la strămoşăsc[ul] Scaun», Iamandi aduse «edi- cliti» pentru împlinirea sumei ce i se datorește. «În urmă, opștiia acistui tărgu, cu luminată carti g&[o]sp[o]d, ai fost sălită ca să-ș aliagă epitropi pi cini vor Voi, spre disfacire şi căutare a tuturor pricinilor opştiei, și s'a ales dintre boeri pi duml. Paharnic Iordachi Oprișanu și Camnr. Ioan Liga, și dintre neguțitori pi loan Gheorghiu și Neculaii Alecsa, hotărăn- du-le în scris și lefi, și îndatorindu-să a li teslimarisi, atăt hărtiile di rămășițurile de bani din analoghiia cumpărături moșiei, căt şi hărtiili în pricina orănzii .. Dar, din pricina chesatului și a împotrivirii a unora din casile boerești, ci unel- tesc feliuri di chipuri spre a nu plăti banii cu cari sint drepți datori, puțănă ispravă aii făcut. .. După aceia, opștiia alegăn- du-ne pe noi epitropi, am urmat întocmai: căt am putut strănge, 

1 Ciuma. V,, în privința ei, Iorga, Documente pi cercetări asupra istoriei financiare și economice a Zrincipatelor române, București, 1900, p. 87 şi urm.
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am dat... Numit[ul] Slugr. şi frațăi săi, nu numai că pănă 

acum w'aii dat nici-un banu la banii analoghii aceștii moșii, 

ci încă ai măncat din opștii, și acum iarăși uneltesc chipuri, 

arătăndu-si cu jalobi că am fi făc[ujt noi catahrisuri cu căl- 

care di ponturi.» Cer «satisfacțăi, căci esti împotriva cinstii 

noastre». — La 6-10 August 1825, sedă cercetarea Vornicului 

Ioniţă Păladi. 

XI. Documentele moşiei Rotopăneşti (Ţ. Suceava). 

Proprietate a d-lui Gr. Goilav din Botoșani. 

1. 25 Februar 7142 (1634). Moise-Vodă, pentru Costantin 

Cinscă, dindui un vad de moară pe pîrăul Molna, la văr- 

sarea în Sasca, în hotarul Băii, şi <o bucată de codru căt îi 

va fi dumisali di hrana porcilor». — Suret din sec. al XVIII-lea. 

2. laşi, 26 Februar 7144 (1636). Vasilie-Vodă, pentru «Mierla 

cneaghina lui Strătulat Dobrenchii şi surorile ei, Nastasia, 

cneaghina Nacului și Măricuţa, cneaghina lui Istratie biv Lo- 

gofăt și fratele ei Savin, — fiii lui Costantin Uricariul şi ai 

Tofani fata lui Mălaii vătah»!, cari își împart o parte din Ro- 

tompănești, cu Curți, mori, etc., o parte din satul Hreasca pe 

Şomuz, «jireabii> din Oncești şi o falce de vie la Cotnari 

S rop uwmepuk («la Țombricul de sus»), precum și locuri la 

Nemirceani, Pecete mare, ruptă, de ceară roşie. Pătraşco Ba- 

șot[ă] Vel Logofăt. Borleanul (în colţ, jos, la dreapta). Slavon. 

3. 13 Mart 7155 (1647). Vasilie- Vodă, pentru Ionașcu și 

Dumitrașco Cărstian «şi cumnatul lor Vasile Brăescul», cari îm- 

part cu «cumnatul Ionașco Postealnic» : acesta iea Lămășenii. 

Cărstienii aveati o datorie la Iordachi V. Vistier. Toderașco 

Vel Logofăt. — Suret din 1784. 

4. laşi, 14 Iulie 7158 (1650). Vasilie-Vodă, «la Dima pră- 

călabul de Ținutul Sucevei, și la Vasilie Vornicul de Sucava», 

pentru jalba lui «Nacul părcălabul de Ținutul Suceavei, dzi- 

căndu c'aii avutu o parte de ocină în Nemirceani, a socru- 

săi, şi oi oprit Dumitrașco Cărstian, şi o ai schimbatu cu 

1 V, vol. V, şi Doc. Callimachi, tablele,    
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Șepteliceştii, și i-au dat o parte din Rătumpănești, și i-au dat 
şi niște iape»>. Acum mărturisesc și «Şepteliceștii...., anum[e) 
Ilie Șeptelisu». Să-i hotărnicească. «Așijdirea să aveți a so- 
coti de hotarul Rătumpăneșştilor &-ati luat Horodnicianii cu un 
uric, din partia din sus, ca s[ă] aveţ a socoti tot direptu, și 
s[ă] trageţi cu funea, să fie tot frăţeaşte. .. Așijdire cum s'a 
jiluit... că i-i dator cu niște ban[i] şi cu nișt[e] miare şi cu 
niște postav şi cu niște vin și cu niște Gară și cu alte unealte 
căteva, ca să] aveţi a-i împlea toate ce veț socoti că iaste 
adevărat dator». Pecete cu chinovar, mare. «Vel Logofăt u&[il).» 

5. [Sfirşitul rupt.] «Noi Toader Cocărlie şi Frăncul și Ena- 
chie, Vornicii de la Poarta Mărie Sali Domn nostru Io Iliiaș 
Voevodi», pentru pîra lui «lacomii fezorul lui Andruşco ne- 
guțătoriul cu Calodin zlătariul, pentru un loc de casă», în 
laşi, «pre Podul Vechii», luat de Andrușco «dela Băboae» 
și împărțit cu Calodin supt Vasile-Vodă, «după G-ai fostu 
pradă în ţlajră de Tătarţi]» 1. Și «s'au fostu vinit lui Anudrușco 
neguţătoriul pivnița, cu ioc cu tot, și în lungu și în lat, iar 
din fereasta pivaiţii s'au vinit lui Calodin zlătariul, precum 
au arătat Calodin zlătariul şi zapis scris armenescu..., și ati 
fost pus și stălpu de piiatră de spre uliți, și din din (sic) Şos 
au fost stălpu fereasta pivniţii, iar acum, puind gardu Iaco- 
mii... pre unde ai fostu știindu şi înțilegăndu c'aii fostu gar. 
dul cel bătrăn, Calodin zlătariul n'a fostu vrăndu, ce aii ră- 
dicat gălgav[ă] şi pără..., pentru că au fost înţiles precum 
ai perit zapisile ceale de cumpăratură.» Domnul trimete «pre 
doi Vornit de Poartă, pre noi anume Frăncul şi Enachie», 
cari string coameni buni și bătrăni și neguţători, din sus şi 
din gos, anume Ghiorghie a Frăncăi, -ai fost Vornic de tărg, 
și Tănasie neguțătoriul şi Manta schimbătoriul şi Nacul Vă- 
tavul dumisale Postelnicului-celui-Mare, și Năstasie &-au fost 
părcălab» (de aici rupt). 

6. 20 August 7176 (1668). «Vărlan biv Comis şi co soţu- 
mei cu Alecxandra, și cu fratele nostru Toder Cărstiian», se 
fvemesc «cu dumnelui fratele Ştefan Brăescul [ce'i fost Vătav] 
pentru a patra parte din sat din Ionășeni, ce era să dă noi 

1 În 1650. V. vol. IV, p. coxxzIv.
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300 lei bit., carii bani ai dat tată-nostru Ionașco Postelnicul, 

însă fără altă cheltuială ce s'au cheltuit după moarte tătăne- 

nostru ..., și am dat a patra parte de sat din Rătupănești, 

em dat pentru parte din lonășeni, şi pei mai dat... doi 

sute de lei şi cindzăci bani..,, cu vecini căţi sintu pe ace 

parte. Așijderile şi pentru Pătrăuți, ca să n'aibă dumnelor 

treabă, pentru căce sai vinit în parte nostră.» Marturi: 

«Gavrilaş Brăescul ce'i fostu Vornică, şi Ionașco Mătișescul 

de Popeni». Alexandra pune pecetea numai. 

7. <U Stroeşti», 24 lanuar 7178 (1670). «Mila, giupăniasa 

răposatului Strătulat Dobrenchii», dă zapis «pentru răndul unii 

ocene a meale de sat den Rotompănești: cinci jerebii; care a 

ata ocină mi-ai rămas de la părintele meii Costantin Uri- 

cariul, căndu ai fost în dzelele lui Vaslilie-Vodă; iar dum- 

nealui Nacul Stoinicul o'i neguţat de la mene, pentru optu- 

dzăci de galbeni; dece mi-ai dat doidzăci de galbeni, și mi-au 

rămas cu 60 ug. lar după aceaia sai prelejit de am cădzut 

la bol[ă] mare, și m'am spăriiat de moarte. Dece iară am 

chemat pe dumnealui Nacul Stolnicul, și l-am întrebat pentru 

ata ocin[ă], să mă comănde. Dece dumnealui s'ai apucat să 

mă grăjască ca pre un creștin, după obicina creştenească.» 

Înnaintea «fetorilor miei şi a ginerilor miei», a lui Mierăuţi de 

Ilișești, preutului Lon de Bălăceni, preutului Ionașco de Ilișești. 

Scrieun fost Vornic, Grigorașco Gherman. Iscălituri şi peceţi. 

8. ş Mai 7185 (1677). «Gligoraşco Rătupan» vinde «a 

mă mor[ă) de sat de Rutupăneşti> lui «Toderașco sin Nacul 

Stolnic, drepă triidzăă de lei bătuţi, ban[i] gata». Marturi: 

«Ştefan Brăescul cea ai fostă Comis-Mare şi Şoldan dechiiul de 

la Sfânta Nătropolie și dumn[eallui Toderașco de la Lomășen[i] 

ce at fostă Comis şi Vasilie Giocăș şoltuzul de Bae». Pe lingă 

iscălituri: pecetea Voroneţului, cu un sfint pe tron, și, supt 

cuvintele «pettia Băi», e întipărită cu fum pecetea veche, 

latină a Băii, cu un animal, se pare un cerb cu crucea între 

coarne, într'o treflă, și o inscripție din al XIV-lea veac, din 

care șe vede clar: «mold.> și «MO0»l. 

1 Cf, vol. V, p. 69, Baia-Cotnari, 1: fragment din aceiași pecete, pusă pe 

ceară roșie. 
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9. 25 Decembre 7188 (1679). «Ștefan fetorul lui Savin ce'i fostu Visternic-Mare» vinde partea-i din Rotonpănești, «şi cu doi vecini anum(e| Ștefan Tăpălag(ă] și Neul (sic) fetorul Du- mitrășcoi»>, «vărului Toderașco, feorului Nacului Stolnecului» l, cu 310 lei. Marturi: «Ştefan Brăescul ce aii fostu Comis- Mare», «Savin ce'i fostu Sulgeri-Mare, Gheorghiţ(ă) Albot[ă) ce'i fostu Armaș-Mari, Gavril Brăescul, ce ai fost Jicnicer, și Savin ce'i fostu Căpitan». 
10. [Jos rupt.] Costandin-Vodă [Cantemir], pentru Ion Bote- zatul, venit <cu fămeaia sa, cu Mariia fata Chelsii», aducind <o diiat[ă] făcută de soacră-sa Chelsiia, înma, Marii, făcută denainte dohovnicului săi și a neguţitori și a egumeni și a nepoților săi de aice de tărgu de Iași», dînd «casăli ei, cu pivniţi de piiatră și cu cinci dugheane, ce-s pe Podul Vechii, unde ședu arcarii, şi doo vii, cari li sintu în vale, în Cozmoae, și o vie din Șorogari, așijderile>, și o prisacă, <și cu poiana ce s[ă] cheamă Hanul; care i-ai fostu cumpărătur[ă] de la Gligori Pușcar, — cari moșie iaste la sat la Lungani, la Ţinutul Cărlegăturii», precum și un «loc de prisacă, cu poiană și cu Tămnic, cari iaste aice la Vlădiceni, la ocolul tărgului», parte din Dăjeni, <a treia parte dintr'un frate, den vatra satului», etc., «şi venitul ce s'ar aleage pe a treia parte din- trun frate». Întărire. 

II. 20 lanuar 7209 (1701). Costantin Duca-Vodă, pentru «Loiz neguţitoriul de aici de aș», ce arată un zapis şi cu iscălitura. <Savii starostii de neguţitori de aici de Iași și a tuturor neguțătorilor>, pentru vinzare de case, «de pe Podul Vechiii, în Arcari, cu pivnițlă] de piiatră şi cu dughene pe pivniţ[ă]..., păn în fundul [ogrăzii], ce loveşte în gardul îi Mardagioe, și cu o căștoar[ă] în ogradă». Prețul e de 400 de lei. Pecete mare, peste hirtie. «Ion Costin Hatman, neîntăm- plăndu-slă] Vel Logf.> 
12. 7214 (1705-6). Mărturie de la « Athanasie egumen ot Slatin(ă), Galerie stariţ, Gligorie proegumen, Ghidion Clisi- 

IV peotru el, Dec, Bistriţei, tabla, — Nie 5; 10-11 sînt poate în vre-o legătură de persoană cu Rotopăneştii.
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arhu», de o parte, și, apoi, «Serafim îigumenii ot Homor 

(scris rusește), Selevestru proegumen, popi loanii>. Se adaug 

peceţile mănăstirilor: 4 cia neuere CTAMS MHCTHPI caârhiă și 

+ cia near CTAS monacrHpS pwmeps (una represintînd 'Treimea ; 

cealaltă, Adormirea Maicii Domnului). Pe a doua foaie: «Atha- 

nasie star[e)ți ot Vorlojneţu, eriimonah Epollite, carele am năs- 

cut și am crescut în Rotopăneşte» și «peste svntei mnastiri Vo- 

r[o]neţului» (mizgilituri fară inscripție). Apoi: «i Erei Gligorie 

ot Drigueşti, lon Baboe ot Drăgueşti, Uzsul vornicel ot Li- 

teni, Toader ot Liteni, Vaslijlie Pistrug ot Horodniceni, 

Andreian ot tam, lon ot tam, Uzsul ot Mihţăleşti, Ghiorghii 

star, ot Mihţă]eşti». Pe coloana din faţă: «pettia tărgului Băei», 

pare a fi două capre într'o treflă şi: «4; Piaciatia tăriigul Baia». 

Apoi: «Nacul cel bătrăn ot “Bae, Andrei meserciu ot Bae, 

Vasilie cel bătrăn ot tam, Janăş Beșicuţ[ă| ot Bae, Gorcea 

[on star. ot Bae, Nacul lui Miron ot Bae, Anton Mătei ot 

Bae, Ansentie Oiaga ot Bae [de aceiași mînă toate aceste 

iscălituri], Nicolai Perjul, Pavăl ot Răd[ăjşiani, Iftimie ot Ră- 

d[ăjșeni, Găda ot Răd[ăjșiani, Gudanul ot Lăm(ă]șeni, Tofan 

ot Lăm(ăjșeni, Andronachi şi Hilip ot Lămlălșiani». Pe a 

treia faţă: «Lariion ot Rătumpănești, cast. Gherghel; Ghior- 

ghiț|ă] Creţul ot îlişănei, Lizor cel bătrăn ot tam, Crstia ot 

tam, Andonie ot Rotumpăneşti, lon cel bătrăn ot tam, Nacul 

ot tam, Dumitru ot tam».—Eă fac mărturie pentru Toader Na- 

cul, «precum aii ţinut moşul şi părintele dumisale Nacul 

Stolnicul în partia de susu, împreună cu Ionașcu Rotumpan” și cu 

ginerii lui, cu Leca şi cu Bejan, totu frățiaşte. . -» şi -hălăș- 

teul de la Roșiia..., şi moara din gos de morile lui Rotum- 

pan şi prisaca de la vie şi de la Banişte... Price sai svadă 

între dumialor n'ai fostu. lar acumu, Măriia Ta, de căndu ai 

încăput dumnialui Jicniceriul Rugină, de la Pace încoce?, vedem 

că dumnialui nu vă să ţie locul și hotarul cum aii ținut Ro- 

tumpan şi cu ginerii săi: el îă şi partia dumisale lui Toader 

Nacul şi-l scote din moșşiia părinţilor, caria noi toți, Măriia 

Ta, ne mirăm de mare strămbătate ce-i face, că l-ai sărăcit 

1V, tabla Documentelor Bistriţei. Pentru Rotumpan, acolo, |, pp. 38-40; Ip. 3. 

3 De la Carlowitz (1699).  
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Și casa i-ai pustiitu. Măria Ta vei gudeca precumu a fi mila Mării Tale. Să fii Măriia Ta sănătos.» 
13. lași, 20 Maiii 7214 (1706). Antioh Costantin-Vodă, lui Ion Balş biv Vel Stolnic, “pentru pîra lui «Toader Nacul și cu Gherghial Jicniciariul și cu Pavăl Ruginlă| Vel Jicniciar», pentru că acesta răscumpărase partea din Rotompănești «a i Cornătoae, t-ai fost zălojit la Todiar Nacul. Ce acmu Ru. ginlă] nu vă să-ș țiia ata a patra parte de sat, ce i-ai luat şi moșşiia lui Toder Nacului, iară a patra parte de sat, şi-l. urneștea să ţiia în cea Bum|ătate de sat de gos, cu Gher- ghial>. Acesta zice că e hotărît de spre Nacul şi de spre Ru- gină, care moştenise aici pe «moşu-sâu, Cărstăian Log(ojfătul». Să cerceteze. Pecete mare cu chinovar. « Nicolai Costin V! Vor. nic vă Divan, nefiind Vi Logft.». 

14. 15 Iunie 7214 (1706). «Ion Balşe biv Stolnic> face raport Domnului pentru cercetarea sa la Rotopăneşti. Cartea domnească i-o adusese «Lupaşco Gherghel Jicniceriul». Se mărturisește de bătrîni că au ştiut pe «Cărstiian Log[ojfătul, moşul socrului lui Gherghel, fratle] cu Costantin, moș lui Toder Nacul, ș'avănd ei, amăndoi fraţii, moşie într'acest sat». Cărstiian singur mai cumpără «de la Băla şi de [la] Ghiorghit[ă) Forfotial[ă) fratele lui Băla, și de la Șeptelizoe», de se face jumătate de sat, pe care o szî/pește de spre frate şi de spre Rătumpan. O țin fiii lui, apoi nepotul, Ștefan Brăescul, socrul lui Gherghel. Marturi: «Toder Comisul, popa Ioan din Lăm[ă]- şeni și Ionichintie călugărul de Voroneţ tai fost preut î Rotămpănești și Andreian din Horodniceni și Vaslilie Pistrug ot tam și Ion Pante de acol[o] şi Ignat ot tam și Ursul vor- nicelul de Liteni și Gudanul de Lăm(ăJșeni și Andronachi ot tam și Echim de acolo și Tofan de acolo și Gheorghiţ(a) Lemnarul din Mihlălești și Ursul de acolo». 
15. 4 August 7214 (1706). Antioh-Voaă, pentru pîra din- tre <«Anghelușa Cornăoae, fata lui Rotompanii», şi Pavăl Rugină Vel Jitnicer, pentru Rotompănești. <Antohie Jora Hatman, nefiindu Ve] Logft., vă Divan... Tănasie diiac am Scris.» — Copie iscălită de «Darie D|onici) V! Logft.> (contem- porană).
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16. laşi, 4 August 7214 (1706). Antioh Costantin-Vodă, 

pentru pira lui « Toadiar Nacul> cu «Pavăl Rugin[ă] Vel Jic- 

niciar>, pentru a patra parte din Rotompănești. «lar soru-sa 

(a unui Gligorași, Anghelușla], sai sculat şi ai fost pus şi îă 

parte ei zălog la Ștefan Brăiascul t-ai fost Comis, pentru 

nești bani domnești a vecinilor săi, şi, fugind vecini ei, ai 

rămas banii nedaţi.» Nacul îi dă 150 de lei de 'se plătește 

de văduva Brăiescului. Rugină, începînd procesul, aduce «nişte 

ispisoaci vechi, de la Pătru-Vod[ă] și de la Alexandru-Vod[ă]: 

ai tras pări cu Toader Nacul la Costantin Duca-Vod(ă!». Se 

decide pentru Nacul. Pecete peste hirtie. « Antiohie Jora Hat- 

man, nefiind V! Logft., vă Divan, ucil. + Axintie Uricar.> 

17. lași, 4 August 7214 (1706). Antioh Costantin-Vodă, 

pentru pira lui Nacul, Rugină şi Gherghel, cu privire la Ro: 

tompăneşti. Pierde Nacul, cîștigînd Gherghel. Întărire. «ȘI 

cu atasta s'aii dovedit Rugină că ai înblat cu niști îspisoaci 

vechi şi răssuflate, și s'aii luat de la m[ă]na lui.» « Necolai 

Costin V! Vornic, nefiind Vel Logft. ş Axintie Uricar.» 

Pecete mare, peste hirtie. 

18. lași, 9 lanuar 7215 (1707). Antioh-Vodă, pentru pira 

lui Toader Nacul cu Pavăl Rugină, la Rotompăneșşti. Rugină 

ar fi încălcat «cu niști driasle) vechi, răsuflaate, şi ai fost luat 

şi cătăva păne din moar[ă], şi altă păni și făn au aprinsu di 

au arsu». Se decisese «să margă Rugin[ă) Jitniciariul să giure 

în sv[ă)nta besiarec[ă] precum acel giudeţ t-ai avut la Mihai- 

Vod[ă] di-aii rămas pe Toader Nacul şi l-au păgubit de ata 

păni și fân, nu Sai făcut cu vicleșugurili lui sai cu măzdă, 

nici ai cunoscut el că sintu aciali drias|e) răsuflate, şi îă 

moşiia făr dreptaate,» Să-l ducă la jurămint. Pecete mare, 

cu chinovar. «Veliţi boleri vă Divan.» 

19. Iaşi, 30 lanuar 7216 (1708). Mihai Racţo]viţ(ă]-Vodă, 

lui Ion Balșe Stolnicul și Ștefan Stamati Spătariul, pentru 

plîngerea lui Toader Nacul cu privire la Rotumpănești. Toa- 

der Dobrinchie şi fraţii săi nu cheltuiesc la «pamințăle» Mierlei. 

«Dănd răscoalile în ț[aJră, sai dus cine în cătro aii putut, 

iar, dupre ce saii făcut pace», Toader cere un zapis. «lar 

Dobrinchi i-ati făcutu răvaș la nepotu-săi Carpu ... Şi, eșind    
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doi oameni ai lui Dobrinchi den țiajra unguriască, i-au poprit Toader ca să-i dee zapisul, și pe urmă Carpu aii dat zapisul.» Să se judece odată cu Dobrinche. Pecete mare, cu chinovar. 20. laşi, 20 Februar 7217 (1709). Mihai Racoviţ[ă]-Vodă, lui Antiohii Joria Vel Logofăt, pentru nişte bani ce Rugină va da lui Gherghel, rămîindui moșia. Adaus autograf al Lo- gofătului. Pecete mică, octogonală, cu chinovar. 
21. laşi, 23 Februar 7217 (1709). Mihai Racoviţă] către Antiohie Jora Vel Logft, şi Ion Sturdzea Vel Păharnic, ca să hotărnicească la Rotompănești. Pecete mică, octogonală, cu chinovar. Iscălitura Domnului. 
22. lași, 3 Mai 7217 (1700). Mihai Racoviţ[ă], pentru Pavăi Rugină Vel Jicniciar, în pîră cu Toader Nacul pircălabul şi cu Lupașco Ghiarghil biv Jicniciar, pentru Rotompăneşti. Rugină arată acte «de la Pîtru-Vodi, den vletu 7095 (1586-7) și altul de la Alicsandru-Vodi, den vlet 7—» (S70). Chemaţi cei- lalți doi, cu armaș, Se făcuse o nouă cercetare. Se aduce și o mărturie «de la şoltuzul cu 12 părgari den tărgul Sucevii, cu pe: ciata tărgului, din văletul 7999 [1590-1]2! «pentru vinzarea de către Soriţa soru lui Rotompan» a două <jirebii» «lui Costin de Nemirciani», care le trece lui Cărstiian Logofăt. Pierde Rugină. Iscălitura Domnului. Pecete octogonală a Domnului, pe ceară verde, cu data de 1707. 

23. laşi, 3 Mai 7217 (1709). Mihai Racoviţ[ă). tot pentru pira lui Rugină contra lui Gherghel şi Nacul. Pecete octogonală, de inel, pe ceară roșie. Iscălitura Domnului. 
24. lași, 3 Maiu 7217 (1709). Raport către Domn al lui Antioh Joria Vel Logofăt i Ion Sturdza Vel Păharnic, cari ai cercetat la Rotompănești. 
25. Iaşi, 11 Mai 7217 (1709). Mihai-Racoviţ[ă)-Vodă, pentru Pavăl Rugină care e în piră cu Ghiarghel și Nacul. «Nu S'aă atinsu de aa moșie întru nemică, nici ait luat den uimul morilor, nici ai lucratu cu țlăjranii aceia, nici la altu venitu acei. părți de moşie nu s'aii amestecatu. ,. ȘI, fănul c-aă făcutu, țlă]ranii 

1 V. acte ale municipalităţii sucevene în vol. V, pp. 74-5 (Zv10), pp. 609-10.
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l-ai făcutu, ț[ălranii l-ati măncatu.» Pecete octogonală cu chi- 

novar. Iscălitura Domnului. 

26. laşi, 31 Maii 7217 (1709). Mihai-Racoviţ[ă]-Vodă, <An- 

ghelușii Cornă&oae, fiatii lui Rotompan», pentru "<a patra parte 

de sat de Rotompănești, din partia de sus, cu mori ce sintu 

gata, și cu vaduri de moră, şi cu locuri de prisăci ..., cum ai 

ținut moșii şi părinţii ei; care atastă a patra parte de sat 

cu multe fialiuri de meşterșuguri au fostu încăput în măna lui 

Pavăl Rugin[ă] Vel Jicniciiar». Ea-i întoarce acum banii, Adaus : 

«lar, cănd ar eşi vreo dat[ă] la văndzarle], iarăș nim[e] să nu 

încap[ă] a cumpăra înnainte lui Rugin(ă) Jicniciar, fiindu-i niam» 

(de mîna Domnului, care și iscălește: «lo Mihai Racoviţ[ă] 

Voevod»). -Pecete octogonală, cu chinovar. 

27. 4 August 7217 (1709). Mihai-Vodă Racoviţă, pentru 

loan Sturza Vel Păharnic, dîndu-i <o bucată di loc de pă- 

mănt din locul domnescu din hotarul tărgului nostru de la 

Baia», hotărît de Bejan Hudici Vornic glotnii, cîmpreună cu 

oameni buni, bătrăni, tărgoveţi şi răzăși di acolo, anume 

Andrii șoltuz din tărg din Baia și Grigori Diliu, nămestic o[t) 

tam şi Lupul VUiaga o|t] tam și Pintilii Buda olt] tam și. 

TȚoadir Zamă o|t| tam și loan Gărţe o[t] tam şi Gligor olt] 

tam şi Niculai o[t] tam, şi Ghiorghie egomen ot Slatină, şi 

proegumăn Grigore o[t) tam, și Fridaţchi egumen ot Rășca». 

«Din obărşiia Sașcii... Dialul lui Dobre,..„îar la un bour 

vechi, di la Alicsandru Voevod... păn la cunții lui Precop... 

Pisti drumul mare pănă în troianu..., tot dăndu-ș coaste cu 

hotarul Slatinii ci să numește Stănileştii . . . Dialul troianului... O 

movilă săpată... Alăture cu nişte ciritei. .. Munţăi Saşcii... Un 

__vaddi moară... ci să numește Iaonoşoae.» — Copie de pe la 1800. 

28. Iaşi, 26 Mart 7218 (1710). <Antiohii Jora Hatmanu i 

părcălabu sutavschii», pentru pira lui Toder Nacul cu Rugină, 

a&-aii fostu Sulcer-Mare, pentru satul Rotompăneștii». 

29. lași, 12 Iulie 7218 (1710). Nicolae Alexandru-Vodă, 

«la dumnaei Logofetiasa lui Ionițlă] Catacozino»!. S'a plins 

1 Văduva lut loan Deleanul, vt. Logofăt, frate cu Vasile și Ilie și fiul lui 

Toderașco Iordachi al lui lordachi L-ii Vistierul. V. Tabla Delenilor în Gez, 

Cantacuzinilor şi aici, cap, Il. 
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Toader Nacul că Lupaşco Gherghel îl scoate din moșie, «și-l 
împinge să ţie în hotarul Horodnicenilor ... Iazul lui Bucoc... Să cauţi un ispisoc de la Vasălii-Voa[ă), ce s'ai hotărăt Ho- 
rodnicenii și cu Rotămpâneştii» și să trimeată oamenii ei la /o- fări!. S'a dat sarcina «la doi boeri de inut». Pecete mare, 
cu chinovar. «lon Buhuş Vel Logofăt uăl.» | 

30. lași, 15 lulie 7218 (1710). Necolae Alexandru-Vodă în- 
tărește lui Toader Nacul partea lui din Rotămpănești. Pecete 
mare, cu chinovar. «Ion Buhuș Vel Logofăt. ul.» 

31. laşi, 28 Iulie 7218 (1710). Niculae Alicsandru-Vodă, lui <Lupașco Ghiarghel &-au fostu Jicnicear al doilia», întă- rindu-i partea din Rotompănești. «Ata bucati de loc de mo- 
șie iaste dati danie de Rotompan cel bătrăn, moșul lui “Foa- der Nacul, lui Butoc tai fostu Vornic-Mare». Se distruge efectul unei cărți de Stăpînire date lui Nacul, «pe gura lui, 
pe neştiinţi». Pecete mare, cu chinovar. «Ion Buhuş Vel 
Logft. ucl.» 

32. C. 1710. Hotarnică a lui Antiohie Jora Vel Logofăt 
şi Ion Sturdza Vel Păharnic la Rotompăneşti, 

33. lași, ro Maiui 7220 (1712). Nicolae Alexandru Voevod, lui Adam Păharnicul și Ion Şiapteliă biv Stolnic şi lui Toader Mălai, pentru plingerea jupănesei lui Gherghel, cu privire la un împrumut. Pecete mică, octogonală, cu chinovar. 
34. 31 Maiii 7220 (1712). Nicolae Alecsandru-Vodă, lui Toader Bașotă biv Medelnicer și Ion Șept[ejlici Stolnicul. S'a 

trimes «Ghiorghii Hermeziu Uricariul», pentru certele privitoare 
la Rotumpănești. Pecete mare, cu chinovar. «V! Logft.» 

35. Rotompănești, 15 Iunie 7220 (1712). Toder Bașot[ă], Șăptelig biv Stolnic, Ghiorghiţă] Hermeziu Uricariul fac raport Domnului pentru o hotarnică. Mai hotărnicise Antioh Jora şi Ion Sturdza Voznicul. «În nămaș, desupra unui pă- ducei, înprotiva unii moviliți ... Dealul Frăsinelul, pentre tei „.. Lazul lui Bugum.» 
36. Iași, 27 Iulie 7220 (1712), &ropare TENACTEA. Nicolae Alexandru-Vodă, pentru «Alexandra Supineasa lui Gherghial biv Jicniciar», fata lui Ștefan Brăiascul, în piră cu Toder Nacul biv piîrcălab pentru Rotompăneşti. «Den sus de pomii lui
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Bortiș.» Pecete mică, octogonală, cu chinovar. Iscălitura Dom- 

nului. 

37. laşi, 28 lulie 7220 (1712). Nicolae Alexandru-Vodă, 

pentru văduva lui Ghiarghial care e în piră cu «lon ficorul 

lui Prodan Cornat», pentru Rotompăniaşti. Ai fost împăcaţi 

de Ilii Catargiul Vel Vornic. Pecete mare, cu chinovar. «Veliţi 

boleri u&.» 

38. Iași, I-iă August 7220 (1712). Nicolae Alexandru-Vodă, 

«lui Axentie Uricariul», ca să puie la loc un «stăipu de piiatră> 

la Rotompănești și să stilpească și mai departe. Pecete mică, 

octogonală, cu chinovar. 

39. Rotompănești, 15 August 7220 (1712). Raport către 

Domn al lui Axintie Uricariul, pentru cercetare la acest sat. 

Scoate trei stilpi din cei patru puşi de Todiar Nacul. «Că le 

miargia hotarul şuvăit . . . De la Horodniciani n'a venit nim[e), 

cai răspunsu că ei nu știi hotarul altor sate, ce ştiii mai 

bine țărani acei de loc, carii să hrănescu pre acial loc.> Se 

ieati de aici bătrinii «Ghiorghiţ[ă] a Anii şi Ștefan Heghiaș», 

«Larion şi Ihnatie călugărul de Voroneţ». «La dial spre amia- 

zinoapte.. .. Trecia peste drum[ul] ce miargia la Sutav(a] și 

peste părăul vălcialii, pe de la dial de nişti tufia de răchiți, 

și cam pe costișia... . pân la un clin de hat...Păn să obăr- 

şiaște acial răndu de pămănturi. „„Pe un hat pe o dălmi, 

tij, un răndu de pămăaturi. Și peste o balti ca un lac, ce 

iaste în dialul Crucii. . „În zaria dialului... Peste un piscu 

di-asupra finașului ce s[ă) răspunde a Cărstii Găţul... Peste 

gura Putosului, peste dealul ce-i între Roșii... Preste Ro- 

şioara ... O făntăni ai fostu a lui Gheorghiţ[ă] Nacul... 

Haturile pămănturilor, pe cum le șuvăiaște hotarul, şi peste 

dealul Șomuzului. .. Păn într'apa Șomuzului ...> Martur și 

«Ghiorghiţlă) Paiul», «și Moglan», «şi alții din țăranii lui 

Gherghial . .. Căci aicia, Mărie Ta, dai sam[a] oameni precum . 

țăranii unui stăpăn nu întră în parte altui stăpăn să s[ă] 

hrăniască, c'apoi pun pe urmă pricină] și împresoar[ă] hota- 

răl[e). Așijdiare şi țăranii lucriadză pe moșiia, stăpănului săă, 

şi unde le dai loc de arat şi de cosit, că să împart intre 

dănșii, şi, dup[ă] ce mor și părinții lor, fin fiborii lor şi nepoții 

  

 



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 113 

tot aciali pămănturi și locuri de fănaţi, macar că-i moșiia Stăpăniască, și nice ei țăranii nu întră unul în locul altuia ce-ș lucriadză cin[e] pe al săi, şi pentru atăta știu semnial[e)] a hotarului stăpănu-săi. Deci, pe cum ai mărturisit, pe acol[o] au înnoit semniali. Iar fiorul lui Todiar Nacul nu ş'aă lăsat oamenii să vie, nice el n'aă venit, ce ai dat răspunsu că n'are poroncă de la tată-săă și vor mai rădica hotarnic[ă) și altă dată.» 

40. lași, 30 Maiii 7231 (1723). Mihai Racoviţlă), lui Ștefan Gherghel, pentru partea lui din Rotompănești, Celor ce l-aii încălcat, «să le strice grădinile şi curăturți], cine ce or hi avănd». Pecete mare, cu chinovar. «Vel Logtf. u&.» 
41. L-ii Septembre 7238 (1729). «Andriaș ficorul lui Gli. goraș Rătumpan» dă «Postelnicului Șerban Catacozono» 1 -— <fiin|d) dumnelui cătăva vreme între noi la Cămpulungu de ni-ai stăpănit, avăndu eu multă mil[ă] de spre dumnelui, și la une și la alte» — partea de la tată-său Gligorașco şi de de la Anghelușe, în Rotumpăneşti. Ține samă și că <nemicii de la aa moșie nu mai că, nit n'ai socotit niamul meii întru nimică». Dania o face, cîmpreună cu casa me», Altă parte o vinde, «cădzind ei la multă grei și lipsă pentru ne- voile pămăntului». Şerban avea «şi part[e] lui Dumitraşco Nacu- lui». Pune degetul. Marturi: < Toader Calmășul Vor. de Cim.- pulungii m'am tămplat> 2, «Toader Başot[ă] m'am tămplat», « Toader Bădeliț[ă] părclăjlab m'am tămplatu», «Mihai Micu- Vor. Mar. (sic)». «Și ei Dumitrașco Cal. 3 am scris zapisul cu dzisa lui Andrieș.» Și egumenul de Dragomirna iscălește în grecește, 

, 42. <U as, vălet 7238 [1730], Ghen. 25, <A. AST 4. POenoA- CTE&4>. («al patrulea an din întăia Domnie»). Grigorie-Vodă, pentru Șerban Cantacuzino, care arată un zapis (25 lanuar 7230 = 1722) <de la Nastasiia, giupăniasa răposatului Toderașco Nacul ce aii fost Stolnic, depreun(ă) cu fiiă-său Dumitrașco și cu fiică-sa 
1 Fiul lui Ioniţă Deleanul, pentru care v. vol. V, pp. ş26-7. 2 V. Doe Callimachi, I, p. XXXYI. 
3 Să fie tot un Calmăș ? Pare a fi fiul cel mai mic al lui Toader. V. Doc Callimachi, LI, Prefaţa, 

71304. Vol. VII, 
| 8



114 DOCUMENTE DIVERSE, XI 

Aniţa», vinzindui, ela mare neputinţă și la multă datorie pe la 

Turci», partea lor din Rotumpăneşti, cu casă, «cu pomeţi ce să 

chiamă la Brad, cu doi hăleşteia în sat, pe apa Răbii şi a Ză- 

podii, unde să înpreun[ă] păreile şi merge drumul pe iaz... 

puţintei stejeri şi toati braniște din zăpodie» şi vecină, cu 300 

de lei bătuţi. Întărire. Pecete ruptă, mare. «Ilie Catargiu Vel 

Logft.» 

43. 8 Mart 7239 (1731). «lon Păladi Vel Vornic» vinde 

partea sa din Rotopănești, de la Rugină, lui Şărban Cata- 

cozond biv Vel Med., cu go de «galbeni ungurești». « Fiindu-m 

mie detor Rugină cu cățiva bani, și, la vreme Moscalilor fu- 

gindu Rugină cu Dumitru Cantimir-Vod[ă) la Moscali, și vi- 

indu cu Domnie ţărăi Mărie Sa Neculai-Vod[ă), s'aii sculatu 

datornicii lui Rugină, avăndu datorie la dănsu şi cer|ăn]du-ș 

moşiile lui pentru datorii, și li-ai datu, neavăndu altă ce lua, li- 

ati dat din moşiile lui. Și, fiindu și mie dator, am arătat la 

Mărie Sa datorie ce am avutu la Rugină, și spuind și Mării 

Sale că am cădzut la mari primejde din pricina lor, —că ai 

vinitu cu Înpăratul Moscului, și dintr'acele pricini a lor ai 

cădzut ţara la multă prad|ă] şi robie, și, noi fugindu la munte, 

cu cas[ă), cu copii, ni-aii agunsu Tătarăi, şi, fiindu margine co- 

drului aproape, ai sărit femei şi copii din cară și ai dat în 

pădure, şi aii scăpat numai cu sufletel[e], iar altă, rădvan[e], 

car[e). cum ai fostu încărcate, așe li-ai luat cu totul. Şi, fiindu 

atastă a patra parte de Rotopăneşti dăruită de Mărie Sa 

boerului Mării Sali lui Dumitrachi Ramadan Vel Post.!, mam 

rugat Mării Sali de mi-ai dat-o mie pentru datorie mă, că 

dumnealui nici aă avut triab[ă], nici ai fostu păgubaș la ni- 

mică; şi mi-ai dat-o mie, şi pentru datorie și pentru prad[ă], 

precum arată şi carte Mării Sali ce mi-ai făcut-o. Ce, asun- 

găndu-mă nevoe, am văndut-o dumisali Medelnicerului Şăr- 

ban, avăndu şi dumnealui întracă sălişte moșie, şi hotărăn- 

du-s[ă] şi cu satul dumisali Horodnicenii.. ., cu vecini cu totu 

ce se alege din partea lui Rugină.» Iscălesc : Î. Paladi V! Vor. 

1 Fiul acestuia, Constantin, iea pe Maria, fata lui Iordachi Cantacuzino 

(Doc. Cantacnzinilor, pp. 261-2, n9 XXVII). 
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Darie Donici V! Logftu, Costachi Costachi Hat., Iordachi Catargiu Vel Spat,, Sandul Sturdzea Vi Vist,, ... biv Ban, Iordachi Costachi Ve] Stol., Radul Racoviţă biv Vel Jit., Va- Catargiu (). 
44. aşi,.5 August 7239 (1731). Grigorie Ghica-Voaă, pentru pira lui Șerban Catacuzino biv Vel Medelnicer cu «Ghergheleștii», pentru Rotompănești. Să jure ei ce bani aă de luat, și li se vor da. Iscălitură, Pecete mică octogonală, cu chinovar. «Darie Donit Vel Logofăt.» «Tănasie diac am Scris.» 

45. Iaşi, 9 Iulie 7250 (1742). Grigore-Ghica Vodă, pentru Șerban Catacuzino biv Vei Medelnicer, ce se pireşte cu «Gher- gheleștii», Pentru a patra parte din Rotompănești, «cu vecini», cumpărată de Şerban «de la dumnjea)lui Ion Pălade Vornecul, hotărăndu-se cu satul dumisale Horodnicenii, şi mai avănd într'acea patra parte de sat și moșul dumisale Toderașco Catacuzino Visternicul o bucată de l'o danie, și mai avănd dumn[eajlui întracestu satu „+ Şi altî a patra parte.. -3 cum- părături,.. de la Nacul..., și s'aă făcut moșinaș cu voe ră- zeșilor... Stălpit cu bolovani...» Păladi luase moșia supt Nicolae- Vodă, pentru o datorie de 306 lei a lui Rugină. — Se judecă de mai multe ori: la urmă, «pentru ca să-ș rumpă toată pricina din gura lor» (Ghergheleștilor), judecata e de faţă cu Mitropolitul Antonie «și toati boiarimia ... Şi fitorii lui Gherghel ai fostu tot fațe, cum de ai tăcut tot mulcum pănă acum?» Pecete peste hirtie, mare. «Costantin Costachi Vi Logofăt.» 
46. 15 Ianuar 7252 (1744). Ioari Neculai-Vodă, lui Ghedeon egumen de Slatina, pentru a stăpini, după hotarnica lui Dinul Cantacuzino ispravnic de Suceava, în hotarul Băii (danie de la Ștefan Tomşa). — Copie de pe la 1820. 
47. C. 1750. Plingere către Domn a lui «Ștefan Ghiarghil Postelnic îi Gavril Ghiarghil» contra «dumnealui Medelnicerul Șerban» pentru Rotumpănești. Se dă în cercetarea Vornicului Ion şi Banului Costachi. 
48. C. 1750. Mărturie a lui Simion Larion din Rotom. Pănești, pentru hotar. Pomenit: «Ursul cruitoriul, bătrănul
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Mihăeştilor>. Mărturisesc și Gligori Poelescu și Gligorie 

Albaş. 
| a 

49. 31 Lulie 7265 (1757). Scarlat Ghica-Vodă, lui Dinul Cant: 

biv Vel Ban, ispravnic de Suceava! și Vasăle Başotă biv Vel 

Medelnicer şi "Poader Bădăliţlă) Vornic, ca să hotărnicească pe 

Neculai Gherghel biv Vel Medelnicer la Rotompănești, împre- 

suraţi «di spre dichiii de la Mitropolie Sucevii, fiind un Ca- 

listrat dichiii acold la Mitropolie Sucevii». Pecete mare, cu 

chinovar. «Vei Logofăt.» | 

şo. 28 April 7266 (1758). Costantin Cantacozino şi Vasili 

Balș(ii] Vel Medelnicer (iscălește şi Gavril Fratița) fac raport 

Domnului pentru cercetarea lor la Rotopănești. Întreabă și pe 

Enache Pailincu și Andrii Larion, Ion Tofan, Țlieşi sin Han- 

dogăi și Lupașco sin Handogăi. 

șI. 10 Maii 1770. Lupul Gherghel își vinde parte din Rotu- 

păneşti «vărului Iordache Gherghel». Marturi : Vasile Hermeziu, 

Ștefan Hermeziu ot Vistierie, alţi doi Hermeziu, <A. V! Pos- 

telnic>, «Gheorghe Carp Logofătot Vistierie?>, «loniţa Botoși». 

ș2. 22 Februar 1774. «Boerii Divan[ullui a Cnej. Moldovii» 

către Banul Costandin Bașotă, Paharnicul Ioniţă Başut(ă] și Șat. 

Petre Cheșcu, pentru jalba Medelnicerului Nec[u]laii Gherghelu, 

„proprietar în Rotopănești, contra «Stolnicului Ianache Cant?.» 

Acesta cînniacă» moşia lui Gherghel. Să cerceteze. 

53. 14 Novembre 1776. Raport de hotărnicie către Domn 

la Drăgușeni (Ținutul Suceava). Între marturi, Medelnicerul 

Ion Botez, care știe pe «Neculai Sulgier moșul dm. Paharnic 

Iordachii Lazul», «Stolnic Costachi Lazul, părintele Paharnicului 

Iordachi Lazul». La Maxinești e Sulgerul Solomon Botez. 

Alt martur: Chirica Capşa. «Eii Ivan Rotar ot Forăști, sint 

om ca de 80 ani, și trăescă în Forășt|i], de cănd ai mersu 

Mihaiii- Vod[ă] cu Tătarăi în Ţara Unguriascăt.» Lăzeştii luase 

de la Homuleţ şi alţi, cari cumpărase de la mănăstirea Hangul, 

cu «70 de oi cu mei». Iscălesc și mai mulți protopopi. 

1 V, vol. VI, p. 527. 

2 V. vol. VI, p. 105 și urm. Carp era nepotul lui Nicolae Gherghel. 

3 Din ramura munteană: fiul lui Dinu. 

4 În 1717.    
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54. 10 Februar 1779. Şărban și Iordachi. Gherghel se în- voiesc a trăi <frățește» la Rotopănești. «Însea, pentru căț oameni de pe moșiea mea din Susu, vor ave trebuință să are şi să cosască pe moșiea dumisale și să pască cu bucatele lor, dumnalui să nu aibă a le lua dejmă dup[ă) obiceii, dar ni€ să nu-i opriască a-ș face hrana lor, niă bani să nu le tară, măcar căt de puţini, ce să fiea în toat[ă] odihna lor, dup[ă] cum ai fost și mai înnainte, și eu să aibu a împărți fălcile de boirescu ce le vor face setenii de pe moşiea mea: dum.- nelui să -& în Bum(ăltate fânul şi eu iar în gum(ă tate. Iar la Oamenii dumisale ce vor fi şăzători pe moșie dumisale, ei să n'aibu triabă aj trage la ceva; cum şi păinea ce va avă-o dumnelui aicea, atăt grăul, ovăsul, cum Şi păp|ușoii, iarăş Oamenii miei, dinpreună cu oamenii dumnealui ce să vor face seteni, să fie cu toat(ă) silința, Prin agutoriul miei, a-i străngea ace păini toat[ă]. Însă numai să O care cu carăle lor la arii, iar, pentru că vor secera-o, dumnealui să le dea din secere, dup[ă] cum le da Și în vreme trecută. Iar păplujșoii să-i pră- șască ș(i] să-i Străngă cu plată, — însea cu hotărăre numai o sută prăjini popuşoi să-i prășască ș[i] să-i străngă cu plată], după cum și pe a mej, iar nu mai mulț; ce vor fi mai mulț, îi va strănge dumnealui cu oamenii dumisale, Şi după aceste să aibă setenii a-i face și o clacă de coas[ă], să cosască cu toţii într'o zi, și să rădicea fănul acel de clacă, să-l facă stog, Deosabit m'am așăzat cu dumnealui pentru fănaţile ce sănt pe toată] moșiea Rotopăneștii, să aibă dumnealui a cosi cos- tișa de spre Roșiea cea Mari păn în hotarul Horodnicenilor, căt ține toat[ă] coasta, etc., os[ăjbit de fănațile ce ai seteni noştri: de aceli fânaţ[e) a lor dum. să nu s[ă] atingă. Și eu, după aşăzarea ce am făcut, să aibu a cosi toat[ă] costișa văl- celelor, etc., pe din sus de casa lui Vărlan Puilincu, etc., os[ăjbit de fănaţile celi vechi ce vor fi cosindu oamenii miei. lar, de să vor Strănge ceva oameni pe moșea dumnealui, din gos, şi acelora să avem a le da fănaț, căt pentru vitele lor, unde s'ar socoti, cu toat[ă] învoiala.» 
55. I-iii Septembre 1779. Costandin Dimitrie Muruzi-Vodă, lui Ioniță Bașotă biv Vel Stolnie și Grigoraș Adam biv Vel
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Clu. şi Vasile Adam Clu&., pentru jalba lui Ianache Can- 

tacuzină biv Vel Ban, cu privire la Brădățel. Să cerceteze. 

Pecete octogonală, cu chinovar. — Raportul e din 16 Sep- 

tembre 1780 (sc). 

56. 22 Februar 1782. Costantin Dimitriu Muruz-Vodă, pen- 

tru lanache Cantacozli]jnd Vel Vistier, pentru « Brădățălul, sat 

întreg ce are dumnalui Vel Vistier la Ținutul Sucevii, unit de 

hotarul moșiei Horodnicenilor, unde iaste şi casa, aşăzarea 

dumisale»>. La 1780, fiind Ban, el se plinsese de încălcare. 

Se întreabă atunci egumenul Ghenadie de la Slatina. «Plasa 

aceştiiă moşii, .. merge lungul moşiei, şi de la începirea din 

sus sămnu de hotar are o matcă de părăii ce să numeştea 

Șomuzălul ... Sasca, moşiia dumisali Stefan Sturza Vornic, 

care iaste dată danie dumisale Ioan Sturza Vornic, moșul 

dumisale ... Peste cămpu, în pravățul petrilor.» Iscălitura 

Domnului. Pecete ovală, cu chinovar (data de 1777). Contra- 

semnat de Vel Logofăt. 

57. 14 Mai 1783. «loniţă Bontăş, fiul răposatului Ilie 

Bontăş», arată «unchiului mieii lordache Gherghel ot Vistierie» 

«că, în anii trecuți, cumpărănd dumnalui o a patra parte de 

sat de Rotopănești... de la unchiul mieă Lupul Gherghel, 

ce ai fost văr premare cu unchiul mieii lordachi Gherghel», 

cere şi el a fiprimit în moșie; dar se induplecă apoi la o în- 

țelegere. Primeşte «partea sa», 100 de lei. Martur: «Nichifor 

Hermeziu monahul». 
| 

58. 15 Mai 1784 Hotarnică la Rotopăneşti a lui Costan- 

din Başută Ban, Ioniţi Başută Paharnic și Petre Cheșcu Şatrar. 

«Unde ese drumul din cale mare. „Vale Paului. „. Drumul 

ce vine de la Sutav[a].» 

59. 4 Octombre 1784. Cinci boieri arată că sai judecat 

înnaintea lor «Tudorachi Gure ot Vistierie, vechil fiind dumnli)- . 

sale Ianachi Cantacozină Vel Vistier, cu lanachi Gherghel,fratile 

lui Iordachi i alui Șărban, Ghergheleștii», pentru că acești doi 

aii vîndut lui Ianachi Cantacozind partea lor din Rotopăneşti. 

EI cere să poată răscumpăra. Vistierul face să se arăte zapisul 

lui Iordachi Gherghel: el avea moșie de cumpărătură de la «un 

văr primari a lui, anume Lupul Gherghel, fetor lui Ştefan 
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Gherghel Postelnic, ce ai fost frate cu tatăl lor, cu Necolai Gherghel biv vtori Medelnicer.» Șerban vinde și el, «cu ogradă de bărne..., cu bisărică», etc., «și cu oamini şăzători pe numita moșie». Vistierul avea cealaltă jumătate din Roto.- pănești, ca «driaptă clironomie de la Părinții dum(i]sale>. În loc, el dă Ghergheleştilor parte din Zberăști (Ţ. Neamţ) și 4.600 de lei. Se întăreşte Vistierului, nefiind vinzare, «ci este cu adevărat schimbu de bună _voe, după dreptate și după Orănduiala și obiceiul pământului». — Se adauge că în 1785 «un Costandin Stroescu, ce ţine pe lliana, sor[a] lui Șărban a lui Iordachi, Ghergheleștii», reînnoieşte Cererea, cu același resultat : <nu i s'au dat protimisire». 
60. 8 Octombre 1784. Gavriil Mitropolitul, pentru moșia Mihăeștii, lingă Brădățel, a Mitropoliei. Ianache Cant. are şi el moșie la Poculeni, schimb cu mănăstirea Rășca, lingă Poculeni fiind Oprișenii, altă moșie a Mitropoliei, și Podeanti, tot ai ei. lanache dă Mitropoliei Poculenii pentru Mihăeşti. Marturi toți boierii Divanului. Pecetea cu Sf. Gheorghe a Mi- tropoliei ; legendă : « Pecetea Mitropoliei Mio]ldovei: Gavriil Mitropolit : 1760», 

Gr. 12 Decembre 1784. Alexandru Costandin-Vodă, pentru Ianache Cantacozind Vel Vistier, ce a căpătat o nouă moșie la Rotopăneşti. În act erau iscăliți Mitropolitul Gavriil, Du- mitrașco Sturz[a] Vel Logofăt, Gheorghie Sturza] Vel Lo- gofăt, Ștefan Sturz(a] Vel Vornic, Lordachi Ghica Vel Vornic, Ioan Cantacozinăd biv Ve] Vornic, Iordachi Canta- cozind biv Vel Vornic, Lăscărachi Roset Vel Vornic, Ilie Ca. targiu Vel Vornic, Vasile Costachi Vel Spătar, Constantin Grecianu biv Ve] Spatar. Pecete cu chinovar. Iscălitura dom- nească, 

62. 25 Iunie 1785. Alexandru Ioan Mavrocordat-Vodă, pean- tru Ionache Cantacuzino biv Vel Vistier, care a arătat actul relativ la Rotopănești, iscălit de Mitropolitul Gavriil, de Dimitrie Sturza Vel Logofăt, de Ștefan Sturza biv Vel Logofăt, Nico- laie Rosfeţt Vel Logofăt, Lupul Costache Vel Vornic, loan Cant: Vel Vornic, Gheorgache Cant: Ve] Vornic, Lascarache Rosfejt Vel Vornic, Costache Ghica Hatman, Matei Cant:
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Vel Vistier, Costin Catargiu Vel Spatar, Nicolai Balş 

Vel Vornic, Costandin Bașotă Vel Ban. E vorba de schim- 

bul cu Mitropolia. Pecete mare cu chinovar. Iscălitura Dom- 

nului. 

63. 29 lanuar 1786. «Răzăşii dea Lămăşăni» vind un vad 

de moară lui lanachi Cantacuzind biv Vel Vistier, «vadul lui 

Cărstiian Logofătul» !, unde făcuse moară un crăzâş şi niam 

al nostru», Căpitanul Lupul Bărsănescul. Întărire de la Mitro- 

politul Leon şi de la Divan. 

64. 20 lulie 1786. Alexandru loan Mavrocordat-Vodă, lui 

loniţ[ă] Canand? biv Vel Paharaic şi Ştefan Herm(e)z[iuj biv 

vt, Vistier, Ianache Cantacuzino biv Vei Vistier a cumpărat 

un vad de moară la Rotopăneşti. Să «facă publicaţie», după 

<hotărăre hrisovului ce s'aă făcut de cătră Domnie ME la | 

1785, Dechemvrie 24». 

65. 24 Iulie 1787. Alexandru Ipsilaut-Vodă, pentru «dum- 

nealui lanache Cant. Vel Agă?», ce a cumpărat vad de moară 

la Brădățel. Pecete rotundă, cu chinovar. 

66. 20 Octombre 1789. Costandin Bașotă Ban, loan Ciudin 

Pahr. şi Costandin Comis hotăresc în cearta mănăstirii Sla- 

tina cu răzăşii de Lămăşăni pentru hotarul Rădăşănilor, ai mănăs- 

tirii Slatina. Se întreabă şi Macarie, egumen de Slatina. «Drumul 

Armanului ... La dial di un drumuşor... Merii Moscului.> — 

Copie cu litere în sistemul Eliade. 

67. 24113 lunie 1790. «De la k. k. administraţia Roma- 

nului.» «Iliana fiica lui Neculai Gherghel, gupiniasa lui Cos- 

tantin Stroescu», se plînge că Vistierul Cantacozino «cu vicle- 

şug» a luat Rotopăneştii «din măna părinţilor ei, dăndu-li 4.600 

lei şi o parte mititic[ă| de moşie, cari mai mult nu face decăt 

ş lei.» El arată cum stă lucrul şi că a fost învoială «la 

Divanu Iaşului.» «Pentru atasta, hotărări Divanului Ad: ne- 

putănd a o strica, să întărește şi de la Ad: să rămăi hotă- 

1 Actele Lămăşenilor, purniad de la acest Cărstian din vremea Movileştilor 

le-a dăruit Academiei Romine vărul mieii Ermil lorga (moșia fusese a Săcă- 

reştilor, din care era mama lui). 

2 Era fiul surorit lul loan-Vodă Callimachi, V. Doc. Callimachi, tabla, 

3 Fiul Vistierului?  
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răre Divanului». Egghelet, administratorl, Pecete de ceară neagră, ovală, cu <Landes-Administration in der Moldau». 68. 1816. Costachi Lazu biv V. Ban dă zapis lui Mihail Sturza biv V. Vor. pentru schimbul Drăgușănilor, Zăvoeni- lor (Negrilești), întregite cu partea de la Ion Lazul, «supusul mpirățăi Rossăei», date, cîn vremea hotărătei prothezmii a dis- acirei>, Săcuenilor, etc., pentru Rotompăneşti, Mihăești, etc. 69. 1816. «Iordachi Cantacozind, fiiul răpousatului Ianachi Cantacozină biv Vel Vist., încredințăz „.. Că, statornicindu. mă cu petrecire lăcuinții mele în parte din a stănga al apei Prutului, în oblastiea Basarabiei, supt ocîrmuire al Ei Împîră- tești Măriri a Rossiei, şi vrănd a mă  disfaci cu desăvărșire din pămîntul Moldavviei, rămas în ocîrmuire Pr&Înnaltei Otho- manicești Porţi prin arătare în scris cătră Exelențăea Sa gheneral-consulatul din Iași al Împîrițăei Rossăei>, a cerut să i se vîndă moșiile: Rotopînești, Mihăești, Le iea cu 140.000 de lei Mihail Sturza biv V. Vor. de aprozi. Marturi: Ioan Neculce, Iordachi Drăghici Ban şi un al treilea. 
79. 12 April 1817. Domnul către Costachi Lazu biv V. Spat., pentru mărturisirea lui Teodor Balș V. Vor. în dara. verile lui Lazu cu Vor. Mihalachi Sturza. — Pe Lazu-l pîrește şi biv. Căp. Ilii Frunzăti (1815). 

XII. Documente botoşănene, mai ales din colecția 
d-lui Gr, Goilav, fost senator. 

1. <U Botăşean[i]», 26 Iulie 7231 (1723).» «Irina Tănăsoe, fata Dabijai», cu fiii ei, «făcuţ cu cela bărbat», vinde o piv- niţă «lui Pavăl fegorul lui Hagi Bărbiiariul», în hotar cu pro- topopul Gavril. «Am întrebat pe tată-mieii ș|i] pe fraţii mei ca să o cumpere.» Marturi : «mulți boiari şi oameanfi] bun[i), tărgoveţi ș[i] de la țar[ă]». Iscălesc: <Vasţijle Funar», Păn- telii croitor, Chira croitor, Sandul a Filorii, David Jid., Leiba Jid., S[ajndulu sin lu Gligori, Usulu sin Prescorniţii, Gligoraș sin Pisoschie [acesta e șters), Mihălaș Post. Vor. martur, 
1 Fusese Gerichtsschreider în Bucovina. IV. Doe, Callimachi, IL, p. 205, no. 147.
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Ghiorghi Comlijs, Gavril -Botezatul, Gavril Cărstian, Toder 

Stihii, lon Stihi», ș. a. 

2. 3 April 7245 (1737). «<Tănas[e] Hagi Bărbieriul ot Bo- 

toşen[i] ș(i] depreun[ă] cu soțul mei, cu Lupa», dă « Cărsti 

sin lui Goliiav și Lucăi sin Mani... dughiana că din păretile 

casii, şi dughiana am văndut-o cu piv[nijță», <dughiană bă- 

călie». lea 100 de lei. Marturi: comeni buni, tărgoveţi mol- 

doveni din Botășen(i] și neguţător[i] armeni» : Pavăl şoltuzul, 

Toader Stihi, Ghiorghiţ[ă] Pleşca, Sandul lui Gligor(i], Ursul 

Priscorniţii, Pavăl Hagi, brat lui Tănas!e] Hagi, Toader Corne, 

Dumitru Avonis, Hagi Lebăd[ă], Gligor[e] Macsin, Vărtan 

Marcu, Irimie sin Sirghi, Diiacon sin popii Cărsti, David Der- 

hanes, Vărtan sin popii, Toader sin lui Lebăd(ă]. Serie Cos- 

tașco. Pecete cu păunul. 

3. [Botoșani], 20 April 7245 (1737). <Pavăl Hagi» şi Sanda 

dati case cu loc de pimniţă, ete. pe 100 de lei. Marturi: 

Ton Covaș, Costantin Păun, Ștefan Trincul, Derhanes Ivan, Cos- 

tantin Crăveţ, Ghiorghiţlă] Vornicul ot Băiceni. Scrie Costașco. 

4. 20 Februar 7249 (1741). «loan sin Pavăl şoltuz» dă za- 

pis «lui Axintie sin Iacob» pentru o casă din Bot|olșan[i]. 

«Mi-ai întorsu-mi pre căt mi sai vinit.» Iscălesc: Toader 

Blănar, Costantin Păun, Toader Stih(i), lon Covaţ, Nicula 

Blănar, Necula Gălușcă, Gavrii Ojog, Moisa Casap, ș. a. Pe- 

cete cu păunul și: «Pecete trăg Botiş». 

5. 25 Februar 7249 (1741). Zapis către Hăuleşti! pentru o 

casă luată în tovărăşie. Deosebiţi marturi. Între ei: Ghiorghi 

Pleşca, Mihai Rus, Gligoraș Puiul, Mihai Condari, Vasfijlie 

Calăc Chiligiul. Scrie: Neculai diiac. Întărire de boieri: Vor- 

nicii iscălesc neînțeles. După ei: Izman[ă] biv Vel Căpt, 

Ion Izmav[ă), lon Văt., Vel Căpt. Pecetea orașului. 

6. <U Botășeni», t-iti Mart 7250 (1742). Tănase] Hagi și soţia 

lui, Lupa, vind o dugheană, «în ulița Băcăliilor, între dughena 

lui Lazor Jid. şi între a Lucă Armen, băcan, sin Mani», — 

«lui Afendulii neguţitoriului» cu 130 de lei, «bani noi, și] 

o vacă bună, cu viţăl. În plăcere și pe tocmala noastră -am 

1 Hăul: Armeni din Botoșani.  
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avut, mi-aii dat bani deplin.» Marturi: «boerii și mahalagii 
de pin pregiur și] alţii tărgoveţ». Martur: «Enţi săn lui Pavăl, 
şoltăzoloi», « Bogdan Arman, sin Chitariului», « Ștefan Trencul» 
«Marcu sin Savin Arman» și două iscălituri armenești. 

7- 3 April 7250 (1742). Hotarnica Gărbeştilor de către 
Cernești. « Malul părăului Enoae. .. În dzmbu iar iaste o piiatră, 
din sus de rămnec... Muche dialului ce să pohărneşte spre 
pomițăi... Pe din dial de pomițăi, în vale, într'o făntănă de 
piiatră ... Pe muche păn în budăiu»>. Marturi: «Grigorie Post,, 
Andrei Vărnav, Costandin Verdiș, Mihalache Țirul, Grigoraş 
Tomiţa, Ursache Morocăne, Stefan Stărce, Toader Vornecul 
ot Todireni, Pavăl Stărce.» — Resumat de pe la. 1760. — Do- 
cumentele d-nei Ecaterina Chr. Pilat, Botoşani, 

8. 17. Novembre 7251 (1742). «Grigorle] Cibotar, ginerilțe] 
lui Andrieș», cu soţia «s[i] cu copii mei ș(i] feti», vinde lui 
<Ivan fiţor lui Bogdan Triancului» casele sale: «şi acel[e] casi 
le'm făcut eă cu munca me şi cu banii mei, iar locul îm esti 
dat zestri... Me'm întrebat rudil[e] ş(i) mahalagii şi pe tăr- 
goveț, cinle| a cumpăra acesti cas|ăj.» Prețul e de 70 de lei. 
Marturi: Toader Stih(i], Costantin Păun, Toader Blănar, Tă- 
nas[e] Hagi, Ștefan Treancul, Cărste Golev, Chiriia[c] cibotar, 
Neculai săn Pavăl, Ion sin lui Ștefan, nepot lui Grigore] Ci- 
botar, Păntelei starostil[e], Ghiorghiţ|ă] Băitan, Pavăl Hagiu, 
Simion sin Tălpălar, Gligoraș sin ones a Cobotar, Neculai 
Blănar, Ion sin Tănăsoi, Nechita Viţul, Ursul Priscorniţii, 
Moisi Casap, Stefan diicon. Pecetea orașului. Scrie Costaşco. 

9. 9 Decembre 7266 (1757). «Catrina Armeancă din Bo- 
toșăni» vinde lui Simion Botezatul «un lac de case în tărgu 
în Botoșăni, în mahalaoa Armenilor, care loc me-ait fostă 
de la unchiul miei Chiril, careale, de multă vreame ducăn- 
du-să în Țara-Ungurească, acold ati şi murit». Avuse ea ju- 
decată «la dum. Păh. Răducanul Vor. de Botoșăni pentru 
căci me-ai coprinsu locul». După cerere, ea aduce marturi: 
«pe Halaș și pe Toader nepotul lui Lebadă și pe Cărste Co- 
jocariul». Răducan iscăleşte în grecește. Apoi Toader Stih[i), . un Evrei şi un Armean, 

10. 2 Decembre 7267 (1758). «Bogdan Burţe din Botoşen[i]>
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vinde lui «Simion Botezat> «o căștor[ă]». Marturi: «Zaharie 

croitor, Vas[ijle sin Pavăl, Toder Casap, ierei popa Jorda- 

chi, ierei Grigori». Scrie «Costașco dascal». 

11. 17 Novembre 7269 (1760). «Eii Marcaz, înpreună cu 

soţul mei Dolcuţă, dăm noi jalobă la Mărie Sa Pașe de la 

Hotin pentru niște dughene a socru-meii Lucăi Merţu Arman, 

din carii dugheni mi le ai dat socru-mei zestre, și, filnjd 

dughenile cu price, au trimis Mărie Sa Pașe pe dumnalui 

Chiurcibașe şi pe dumn[eallui Arinton Şahăn, bubbașir a 

Mări Sale Pașii, ca să stt la gudecata dum[neajlor înpreună 

cu dumnealui Vornicul de Botășieni.» Ei judecă, să dea 

ceva încă «Ivan Golev Armanul, din chirie dughenilor... Ne- 

am înpăcat şi ne am ertat unul pe altu». Iscălesc: «T, biv 

Vel Armaș, Vor., mart.», doi Armeni. «Ei Costantin Cenuș(ă] 

am scris.» 

12. 18 Maiti 7272 (1764). «Gligori săn Ivan Bolfos» şi 

alți doi fii ai lui Ivan vind <gupănului Apostul, nepot lui 

Afenduli, zet Albotă», o dugheană «în fața tărgului, cu loc 

cu tot, în 10 boi de negoţ». Iscălituri armenești, afară de: 

«şi ei Bogdan nepo[tj». Pecetea orașului. Pe a doua foaie: 

«preutul Paiti (szc), Sava Belde (?), Tudor Borbier, Vasăle 

şoltuz, Duml[i]trașco diiacon, Costantin Pulbire, Gorghii Stihii, 

Simion Stihii, lon Băzgan, Timuș Mira, Toder sin lui 

Tănasii Scopul. Edibutos îspopâvayos, ft. Aduwnst, loăyyns Ba- 

auziov, Xpijorov ris "loăvob, Ceoppos Tpazstobyrtos, Miau 

“Poutos, prelo]t Ion ot Sfeti Gheorghi». 

13. 14 lunie 7272 (1764). «Apostul Beșet[ă], împreună cu 

soțul miei Marie», vind «părintelui Panaite...o casiă] în tărgu 

în Bot|olșeni», cu 40 de «lei bani», «cu grădină dup[ă) cas[ă)». 

«ar, de s'ar tămpla a merge la vr'o judecatță), căt[ă! chel. 

tuial[ă] sao plinial|ă) ce s'ar face, să fie toat[ă] de spre noi». 

Iscălește și «Gligor[e] Căpt.» — Documentele d-nei Ecaterina 

Chr. Pilat, Botoșani. 

14. 13 Octombre 7273 (1764). «Lupa fata lui Vasil(e] Mărzii, 

ce m'aii ținut Sirbul Marco», vinde lui «Necula Căldărariului» 

1 Mănăstirii Doamnei. V, Doc. Callimachi, ll, Prefaţă.  
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<0 căscoră a mă în Vrăghieni, care ace casă esti în măhălao părintelui Panait şi pe la alți mahalagii» (sic). Să nu-i facă nimeni «vru Supăr căt de puţin», «Neculei să-i dei bun[ă] pace». Preţul e: «not lei, un ort». Iscălește și «Timuş Mărză, frat[e] ei». — Documentele d-nei Ecaterina Chr, Pilat, Botoşani, 15. 20 April 7273 (1765). «Nicolai Căldărariti» dă zapis <jupînului Costandin Blebe i Sfinţii Sale părintelui pop[a] Panaite ot Vrăghien[i)», vinzindu-i o casă, ce o avea «de la Lupa Mărzoae», cu 10 lei și jumătate, Iscălește și « Anastasia soț», «Gheorghe nemesnic>, «Toader tob[oltar». — Docu- mentele d-nei Ecaterina Chr. Pilat, Botoşani, 
16. 26 April 7273 (1765). «Necula Căldărar, înpreun[ă] cu soțul miei Nastasăe», vinde «preutului Panait săn preut[ullui Andreiu ot Bot[ojșani» o casă. — Documentele d-nei Ecaterina Chr. Pilat, Botoşani. 

| 17. 7 Februar 1766. «Eu Floria Păslarul din preună cu fimeia mia i din preună cu mumă-mia și cu frate-meiă Vasăle, şi cu voia mahalagiilor»>, vinde «Bupănului Panaite> «o casă în 15 lei bani». Iscălesc «Niculae Mustia, Tănasie Crau, Ioniţă Păslarul, preutu Panaite». — Documente |. Draganovici, Boto- şani. 

18. 20 Septembre 7275 (1766). « Afenduli cupeț ot Botă- şeni», cu soția Irina, vind «dumnealui Vor. Lupul Balșe», la care erau datori, «epile 'căti șepte galbeni ungurești, cu mică, cu mare, și i-am dat dumnealui și o pivniță cu du- ghiane și cu cărșma, și cu tot locu, ce ește în tărgu în Bo- tășeni, pi Uliţa Veche, alăture cu casăle lui Drăgan Jid., în potriva dughenilor dum[isale] Vor. Balș, care li-ai cumpărat di la Digeriatu Arman, și i-am văndut-o dumnealui drept 500 lei.» Martur: «şi dum[nealui) Manolachi biv Vel Stol., îs- [pravnic), și alți neguțătoriă din Botăşeni». Iscălesc un călugăr și doi Greci, apoi, romăneşte, un cumnat al vînzătorului. 19. 26 Octombre 7277 (1768). «Uncheș Nedelco» şi ne- potul lui dai sinet <Bupânului Cărstei» pentru cite 9o și 20 de taleri, «de la Sfete. Demitre păn la Sfete Gheorghie, Şi do- bănda lor și de lei trei leţcăi de lună». 
20. 29 Iunie [c. 1770]. <Sarafim ermonah de la Botășani»
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se plinge Domnului că cun Cuciuc Eni Bacal» făcuse o casă 

cu bezmăn pe locul lui. El ar da-o acum zestre, murind fără 

rude Eni, dar ai venit «nişti Greci băcali» și cer «lemnul 

dughenii». Să și-l iea, dar să-i lase locul slobod. 

21. 1775 (sic). Grigorie Alexandru-Vodă. «De vreme ce 

din ceaialaltă trecută Domnie a noastră, după mărturiia lui 

Theofan ce aii fost la aceaia vreme Vornic la Botoşani, ca- 

rele arătănd că au măsurat loc din drept locul domnesc slo- 

bod, fără pricină, cincizeci stînjini în lungu și cincizeci stin- 

jină în lat, l-ai şi hotărît; pe care Domnia Mia atuncea l-am 

fost dat acel loc danie și miluire poiariului nostru dumisale, 

Iorga biv Vel Medelnicer, şi cerşind Medelnicerul Iorga acum, 

în trecutele dzile, dei S'aii dat cartea Domniei Mele cătră 

dumnealui Nacul biv Vel Portari, Vornicul de Botoşani, ca 

de iznoavă să cerceteze şi să îndrepteze acest loc de va fi 

fost împresurat de cătră cineva», — SC află că, din potrivă, 

Jocul pătrunde «în grădina lui Lon Băzgan, tărgovăț de Bo- 

toșani», <în îngrăditura lui Acsinti Hăul, Arman» şi în alte 

două grădini; mai sînt «doao ulițe mari, vechi ..., și, de să 

vor închide... vor fi de stricăciune și de păgubire orășe- 

nilor de acolo». Lui Iorga să: rămiie deci numai «cît locu 

rămîne slobod din măsurătoare». Iscălitura Domnului. Pecete 

mică, cu chinovar. Jos: «s'au trecut la condica Divanului: 

Gheorghie Euloghi». El e şi scriitorul frumosului acti. 

22. 20 April 1776. «Vasălţe] săn Sămion Botezatul ot tărgul 

Botoşanilor» vinde «Crăstii și David, fetorii Lucăi Goliav», 

un loc. 

23. 18 Iulie 1776. «Ștefan Machidonean» vinde «lui Iacobi 

zetii Sandu Raţ[ă]» un loc <în maha[la]oa Vrăghiianilor», lingă 

«făntăna lui Merăuţ», «Banu Vărnav», «Dumbrăvanu». Marturi: 

Neculai Muste, Gligorii Muste, Vasile Leca, Andronicu sin 

Mustii. — Documentele 1. Draganovici, Botoşani. 

24. 9 Octombre 1777. Manolachi [Dimachi] Stolnic (Vornic 

de Botoşani) poruncește lui «Tănasie staroste de croitori și 

Vasilică staroste de tocli şi Nic|ojlai Muste și Toaderi Pi- 

1 E vestitul dascăl şi traducător din' slavonește.  
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soțche» să facă cercetare la Vrăbieni pentru locul lui Ştefan Dohatco. — /4ig. 
| 

25. I1 Octombre 1777. «Ștefan Lohatco sin Păscăloae, mazil de “Ținutul Sucevii», vinde «lui lacobu Lefticariu> un loc lîngă «făntăna lui Merăuţă» la Botoșani. În hotar «Ghiorghi Curărariu». — Întărește (ca Vornic) Iordache Manolache (2) Stolnic, — Jfid, 
26. 2 Iulie 1778. Costandin Dimitrie Muruz-Vodă, «dum. lanache biv Vel Paharnic, Vornic de Botoșeni», pentru plîn- gerea lui «Serafim Borcilă monah». — Pecete de ceară ]a adresă. 

27. 4 Iunie 1779. « Avram Jid., sin Iosăp dascal din Botă- șani», cu frații «și soţul miei Haia», vind Hăuleștilor o casă în Tărgul-Noiă, în fața uliţii». În hotar cu «Vigder Jid.», «Marcul Jid. sin Șămon», « Nusin zet Șimon», culița ce mergi spre tărgul cailor», «ulița ce mare, ce mergi în &os, între dughenile dum' Iorgăi cupeț! și pe între casa noastră». Pre- țul e de 1.900 de lei. Marturi: «mahalagiii». «Și noi, pentru mai adevărată credința, ni-am iscălit moldovenește și jidoveşte, și am pus și pecete tărgului.» Iscălesc: Mois) sin Avram, Frimet fată lui Avram, Măriias fată lui Avram, Hania fata lui Avram, Malca fată lui Avram, Enta fata lui Avram, Zal- man Jid. sin Iosip dascal, Estera soțu lui Zalman, Lișă Pereţ, Grina, Măriiasa, Rifca, Iacob, Moiși, Şulăm. Apoi, mar- tori: «Tănas[e) staroste, Vasili, staroste tocli, Pavăl cupeţ Botezat, Gheorghi Păun», 
28. 27 Novembre 1779. Costandin Dimitrie Muruz Voevod, pentru < Armenii din tărgu Botoșanii, carii, viind aicea, după jaloba &-au dat Domniei Mele pentru starea lor, arătăndu-ne cărți și de la alț luminaț Domni t-au fost mai îunainte de noi, pentru mila c-ai făcut cu dănşii, adeverind că, la vreame desătinii, pe bucatele ce vor avea, să plătiască căte 4 parale veachi de stup i de rămătoriii, pără la trei mii de bucate.» Întărește şi el. «Însă să să feriască de a nu numi niscarva bucate a cuiva, din cei ce plătesc căte opt părale de stup, pe 

1 De sigur, tatăl lui Manolachi Iorga din vol. V.
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numile lor.» Aitfel, vor plăti desetina îndoită. «Deosăbit, mai 

jăluind Domniei Mele cum că să află supăraț cu cai de 

olac şi cu răndueli de cară și cu alte havaleli, şi chivernisala 

lor fiind cu neguțătoriia, li să pricinuești zăticaire şi mare 

stricăciune, —care şi pentru atasta facem Domnie Mea milă şi 

îi ertăm, şi, afară de birul lor ce iaste așezat în tablile Visteriei, 

de daii pe tferturi, cu cai de olac şi cu alte dări ș|i] angării, 

întru nimică să nu fii supăraț, numai la cheltuiala tărgului 

ce s'a face acold, să de ş[i] ei căte treizăci de ban[i) într'un 

an, de casă, iar mai multă supărare să nu aibă.» Iscălitura. 

Domnului. Pecete cu chinovar. 

29. F. d. (e. 1780). «Marcu zăt Lucăi Menţu, înpreună 

cu soţul mei Dolcuţa şi] ginere lui Andronic frate lui> (s7c), 

vinde «Lucăi lui Golev, Arman de Botășeni...,0 dughene, 

între dughena gupănului Afendulo ş(i) între dughena lui Ivan 

Bolfosul, Arman», cu 85 de lei. «Am văndut parte me, o 

dughenă şi gumătate de hrubă acestor 3 fraţ: Lucă Golev 

ș[i] lui Ivan Golev și] lui Gligorie Golev». Marturi: Apey- 

doohis maps, Simion Stihie.— V. n” 11. 

30. 20 lulie 1780. Zapis lui «Gheorghii Buiuc nepot lui 

Afenduli cupeţi ot Bot[o]șeni», pentru vînzarea unui «loc de 

cărșmă şi de dughian[ă], în tărgu în Botlolşeni, pe Uliţa Vechi, 

alăture cu casele lui Drăgan Jidv.», cu 265 de Li. 

31. 15 Decembre 1780. « Vasilică] sin Simion Botezatul» vinde 

cgupănului Anton și Supănului Todirașcu sin Hagi Axinte Hăule 

o casă cu loc și pivniță, cîn mahalaoa lui Sfete Gheorghie ... 

Drumul carea vinea de spre Ștefan Stih[i]... Locul lui Ali- 

vantie.» Se plătește suma de 500 de lei. Iscăleşte şi un Caramfil 

și alt cumnat al vinzătorului. Pecete a Botoșanilor, cu un păun 

şi: neuere... — Contestaţii în 1781, în josul cărora iscăleşte 

Vornicul, « Manolachi Dimache Stolnic».. 

32. 3 lanuar 1781. Împărțire între frații Ioniţă, D[imitrie) 

Vel Clug., și Miron, Vărnăveștii, — la satele Cernești, la livada 

din Scobinţi, la Lăleşti, la Milinăuți, la Horopcăuţi, la Criva. 

Pomenit <unchiul nostru Ion Vărnav, fratile tatului nostru... 

Dumisale badelui Dimitrachi ... Să întru și ei la cumpără- 

tură ... Grigorie Stărce brat Andrei, tot di pe tatăl săi Ștefan  
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Stărce ... Moara ce iaste cu vadu părintesc ... Se avem a stăpăni trustei ; precum și la iaz, și în apă, și în vănatul peș- telui asămine să Stăpănim trustei ... Ce s'au luat de la Cru. penţchești . . . Copiii fratelui nostru, Sandul Vărnav Jicnicer... La stăpănire surorii noastre, Tofana Vartizasă... A unui văr primare a nostru, Iordache Arhip, zestre mumii sale, Ilinca, mătușa noastră ... Copii lui Ştefan Gherghel. .., copii lui Neculai Gherghel... Marie Ursăchioaia lieai părți din moștenirea lui Arhip)... Maică noastră, Safta... Să fea nepoatii noastre, Mariia, pe care o ține Mihalache Giurgu- vanul, fiica răposatii surorii noastre Catrinii, pe care au ţinut-o Ionițe Potlogu, — însă de va ave nepoata noastră copii... Unchiul nostru Gavril Gherghel biv Vel Căpt.., Unchiul nostru Necolai Gherghel Med., din liat 1 774... Să avem not fraţii a înpărți tocma.» Batjocură pentru fratele care ar strica învoiala. — Documentele d-nei Ecaterina Chr. Pilat, Botoșani. 33. 14 August 1781. Judecată a «Botezăștilor». Locul lor se vinde lui David Goliav. Pecetea orașului. Martur: Vornicul (Stolnicul de mai sus, n” 31) și <Tănas|e] starosti, croitor», «Neculai Gulei». 
34. 14 August 1781. Către «Tănase staroste de croitori, Ioniţ[ă] făclier, staroste de &ocli, ș[i] Toaderi Gulie», ete. pentru ca să hotărească «locul Burdii ce l-ai văndut Botezăști lui David Goliav». Raport către Vornic: «cucon[e] Mano- lach[i]» (Stolnicul). Iscălitura fiecăruia e în limba lui, 
35. 19 August 1781. Vornicul de Botoșani (neinteligibil) 

arată că a pus să se măsoare locul lui «David Goliav»> de 
către «Tănase staroste de croitori șli] Ioniţă făclieru, staroste 
de socli, și Toader Gulie ș[i] Neculai Gulie şi Toader Triancu 
sli] Grigorie Antonaș și] Anton Hău ș(i] Cerbul staroste de 
Jădovi şi] Iosif vechil haham». «Pe lăngă Uliţa Armenască... 
De spre Toader Soponaru... Păn în gardu lui Ioniț[ă] Bote- 
zatul.» 

36. Decembre 1781. Costandin Dimitrie Moruz-Vodă, pen- 
tru «Dimitrache Vărnav Vel Cluceri, şi cu fraţii săi, Loan și 
Miron, Vărnăvești», cari ai satul Cerneștii, Drepturile lor at 
fost cercetate de Ioan Cantacuzino V. Log. O parte o cum- 

71304. Voi. VII. 
9
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părase de la <Mariia Țăroaia». Altă parte li-o dase Canta- 

cuzino, luînd-o de la Grigori Stărce. Marturi : fiii Domnului, 

Alexandru, Dimitrie, Gheorghe, și boierii : Ioan Cantacuzino 

V. Log., Ștefan Sturza V. Vor., Lupul Costache V. Vor, 

Necolai Rosit V. Vor., Ioniță Cantacuzino V. Agă, Gheor- 

ghi Sturză V. Vor., Scarlatachi Sturză Hat., Iorgachi V. Post., 

Ianachi Cantacuzino V. Vist., Neculache Hangeri V. Spat,, 

Costandin Baloș V. Ban, Sandulache Sturză V. Com., Thoma 

V. Cămăraș, Şărban Buhuș V. Pah., Iordache Baloș V. Că- 

minar, Costandin Cantacuzino V. Serdar, Ștefan Başotă V. 

Stolnic. — Copie din 1834. — Documentele d-nei Ecaterina Chr. 

Pilat, Botoșani. - 

37. 5 Iulie 1783. Vornicii de Botoşani: ... Ban şi [lenachi] 

Calimah Paharnic, către «ani Musteţ|ăj, Tănasă staroste de 

cruitori, Toad[e)ri Guli, Neculaiii Gulii, Toad|ejre Triancul, 

Sava Tătar», pentru a hotărnici locul lui «David Goliiav». 

38. 25 Septembre 1783. «lacobu Lefticariul» vinde lui 

Ștefan Vărnav Pitarul o casă în Botoșani, «și casa cu toatle] 

heiurile di afară și din luntru: cu dulap şi cu masă, cu di- 

vanuri şi cu laviţ|i], cu poliț», cumpărată la 1777, prin zapis 

întărit de Stolnicul Manolache Dimache. Iscăleşte jos, ca 

arăzăş», şi Costandin Vărnav biv Vel Ban. — Documentele |. 

Draganovici, Botoșani. 

39. 19 Decembre 1783. «on sin Simion Botezatul din Bo- 

t[olșani» vinde <gupănului Anton sin Hagi Acsinte Hăul» «o 

casă a mia...,În mahalao arminească». Martur şi un Calofir. 

Pecete a Botoşanilor, cu un păun, supt care data de «1780» 

și inscripţia: «Pecete tărgului Botoșani». Şi «Pavăl cupeţ, frate 

lui Ioniţă, fiindi îipitropi la Sfănt[ul] Gheorghi». — Întăritura, 

din 31, a Vornicului e iscălită: loan Calimah biv Vel Paharnic. 

40. F.d. (dela 1785). Alexandru Ioan Mavrocordat, pentru 

Dimitrii Vărnav biv Vel Clucer, care are moșie satul Cer- 

neştii (Ţ. Birlăi). «Ţăranii» vecini trimet vitele în pășunile lui și 

iati tăiat cun rădi». «Pășunatul vitilor fără învoiala stăpănilor 

moşii nu ai volnicii împregiurași a-i faci calcare cu vite sai 

altă năvălire în moşiia altora, cum şi rădiurile i dumbrăvile 

de pe moșii dintrun început aii fost apărati, şi nime fără    
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voia stăpănilor Moşii nu aii volnicii a tăia macar un copaci, ci numai din codri mari iaste slobod a tăia fiişticine lemni de ori-ce trebuință, neopriț.» — Copie _tărzie. — Documentele d-nei Ecaterina Chr, Pilat, Botoșani. 
41. 30 anuar 1785. Testament al lui Ioniță Vărnav. Lasă tot fratelui mai mic, Miron, <atăta cele mișcătoare, căt ş[i] cele stănătoare» (sic). Și <a patra parte de sat din Cernești, 

care o am şi eii danii de la unchiul miei Isaiia călugărul)» ; 
Şi parte din Zăiceşti. «Și l-am hotărăt ca să-m[i) facă un schit în pustii la munte, cari să fii pentru pomenire sufletului 
miei, şi să fii datorii a plăti toate datoriile mele,: ce vor fi 
la frate-mieii Dumitrachi i alții». Marturi: «preutul Simin..., 
Gavril Vornicul, ei Lupul vătavul, crucere lui Dumitrachi, 
m'am tămplat>. — Documentele d-nei Ecaterina Chr. Pilat, Bo- 
toşani. 

42. 16 lulie 1785. Mărturia «lui Postolachi zăt Sandul Borcilă» 
peniru un loc <în tărgul Cailor». Bezmănarul, Cuciuc Iani 
moare. Îi urmează aici o soră a lui, «care soră.. .aii fost 
călugăriță la o mănăstire la Trepezonda, care să numește 
Theoschepasto și, după moartea călugăriții, iă ai afierosit du- 
gheana mănăstirii, iară starița acei mănăstiri, Luchijani, ne- 
avănd pe altu să facă epitrop aici, s'aii sculat Eftimie călu- 
gărul şi s'au făcut el săngur epitrop, și ai măncat chiriia acei 
dugheane pe cățva ani pănă la moartea lui», Apoi starița 
face epitrop «pe mine, Costandin Apostolu». Vede lemnul stricat 
și trece dugheana proprietarului locului, luînd de la e] 50 de- 
lei, «și la trei ani să aibă încă a mai da sfintii mănăstiri 
un sărindar». Iscălește grecește, împreună;cu alți doi Apostolos. 
Apoi: Vasilie Stihie, Panait săn Avram, Lazor săn Panaite, 
Dumitrache săn Andronachi, 

43. t-ii lulie 1786. Mărturie către Domn pentru locul de 
casă ce are un Evreă «aici în Botoșani, între Uliţa Vechi şi ulița 
ce merge în spre Sfeti Gheorghi, care loc îl ari rămas de la 
un unchii al său... Izrail Jidv. din tărgul Eşului». E «îm- 
presurat de cătră locurili altor răzaș și înpreguraș». Se află 
în hotar cu Lebădă Armeanul, cu Stolniceasa Ancuţa Hris- 
toverghioaia, «care loc aii fost gospodu, ș(i] s'ai dat dumi-
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sali miluiri de Mărie Sa Alecsandru Ioanu Mavrocordat Voe- 

vodu, şi pără în faţa uliții ce merge spre Sfeti Gheorghiia . . . 

S'au pus doai petri chiotori locului ... Fundu locului... În 

sus, în spre căsăpii, ș(i] păr în locul Triancului Armanu .. . 

Hudiţa ce disparte locul dumisali Postelnic lordachi Caraon- 

filu ş[i] pintre locul lui Izrail ... Colţul porții lui Izdrail.. . 

Un Grigori Tiutiuliuc... Aceşti tărgoveți bătrăni, anume 

Tănase staroste de croitori i Gheorghi Păunu i Costandin 

Colăcelu, Neculai Muste îi Toader Gulii, i Jancul sin lani 

Jidv.» Iscălesc : Iordachi [Lazul) Paharnic (2), Nxăe %: a: wo). 

(Nicolae H. Aslan Medelnicer ; v. la data de 26 August 1794) 

(Vornicii), orăşenii citați şi cinci Evrei, mai în jos. 

44. 8 Octombre 1786. «Istrofor Ilii a lui Iordachi» vinde «vă- 

tav[ujlui Mih[ajlachi Lefter» «ur pogon vii la di[ajlul Corni- 

lor... în 19 lei..., cu voia mă şi cu a fămei mele, şi am în- 

trebat și pe toţi răzăşii mei și ati zis că p'or cumpăra nimi». 

Marturi : «Vasile Goagă, răzeş și ogrădaş, am pus deget[ul]. 

Eu Nag răzeș, am pus...€ii Vasile iron, răzeş, am pus 

deget[ul), și ogrădaș. Acest zapis S'aii făcut la mănăstire, în- 

naintea tuturor răzășilor. ..» — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. 

Pilat, din Botoșani. 

43. «1088, Ghe! 1» (sic). «Vasile sin Savin Vasluenului» 

vinde «dum. Leibi Jidovului, cibotaru», «dou casi întru pe- 

reti, cu locul lor». — Documentele I. Draganovici, Botoșani. 

46. 11 Novembre 1792. Vinzare de loc către «Postelnicul 

Ștefan Vărnav», din parte «Catrinei soţia lui Gheorghi (?) 

Dumbrăvanului», — /diz. 

47. 7 Mart 1794. Mihail Costandin Sutul-Vodă, pentru 

jaloba dată de «negustorii păminteni din tărgul Botoșanii ...: 

avănd hrisov g[ospod de la cei mai înnainte de noi luminați 

Domni, de aşăzare rănduelii lor, în răzvrătire trecutelor vremi 

sar fi prăpădit. Numai, spre încredințare, ai scos de aii 

arătat cărți date de atuncea, după cuprindere acelui hrisov, 

la măna lor, de pute fi cunoscuţi că sănt negustori de Boto- 

şani, şi sai păzit orănduiala aşăzării lor nesmintit>, cerînd 

hrisov pentru «preveleghiile lor», «ca unii cea nu puţăn folos 

aduc cu negustorie lor și Cămării g|o]spod, şi lăcuitorilor înles-  
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nire la alijverișul lor.» Hotărește deci: «la vreme desătinii, pe drepte bucatele lor cea Vor avia, să plătiască desătina pănă la trii lei bucata, căte patruipărale vechi de stup și de ră- mătoriă », — Pentru rest dind ca și ceilalți locuitori. «Cu cai de olac, cu alte răndueli de cară, salahori, chereste, chile la rânduiala zah(ejrelii, și cu alte angării cea vor fi pe alți lă- cuitori, aceştie întru nimică de aceste să nu să supere, cea să fie apăraţi; fără numai birul lor să aibă a] plăti după aşăzare, iar la cheltuealile tărgului cea să vor întămpla acol& în Botoșani să dea Și ei agiutoriă celoralalți tărgoveţi căte triizăci bani pe an, de casă. Ficorii lor, frații lor, cum şi calfele lor, umblănd cu marfă pe la iarmaroaci și pe la zăle de tărgu pentru alișverișul lor, să nu să supere de cătră dre- gători, niă să le îi vrea-un ban cu pricină de bir, fiindcă ei plătesc birul lor la Ţănt. Botoşani, adeveriți fiind prin mărturie dregătorilor ot Botoșani că sănt de briasla negus- torilor birnici ot tam. Păstorii şi argații cea vor ave pe la bucatele şi căşlile lor, Cum și la alte negustorii a lor, fiind Mazuri, Ruşi, oamini Striini, să ny fie Supăraţi de cătră ai- mine pentru bir; asămine și flecăi păminteni neînsurați și cu Părinți, fiindcă plătesc părințăi lor bir la satul unde să află șăzători; iar, fiind însurați, și nu să vor afla legaţi cu birul la vrea-un sat, pe unii ca acie să-i pue dregătorii la bir după Stare şi putinţa lor. Asămine și flecăi Păminteni neînsurați și fără părinți, fiind de vrăstă şi de nor fi legați cu birul la vrea-un sat, Pentru boii ce să rup cărduri de pin cirezi şi fugu, cum Şi cai, epi din herghelii, să aibă a da colacul la cine i-ar găsi, numai căte doi lei de cărdu ; iar, cănd S'ar răzleți din ciriadă căte un boi sai doi, cum și din herghelii căte un cal, iapă, saii căte doaiî, atunce vor da colacul căte un leă de boi, cum și de cal, iapă. Umblăngq aceștie ne- Sustori prin ţară pentru alijverișul lor, avănd niscaiva pricini Cu cineva, poruncim dumv, ispravnici i giudecători de pe la Țăn[uțe (ura, să aveți a giudeca cu dreptate prin carte de giudecată, saă, nemulțămindu-să cu giudecata de acolo, cu ză de soroe şi cumărturie dumv., să vie la Divanul glos]pod. Pentru moșiile care le fân cu anul pentru Pășunatul bucatelor, și
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pentru fănul ce fac pentru hrana vitelor lor, şi fac arătare că 

unii din lăcuitori fără tocmală şi cu sălnicie întră de ară și 

cosăsc, cum şi făn gata li eu, poroncim Domnie Mea: întăi 

pentru cei cea li s'ar cădia protimisăre la cumpărat venitu- 

şilor de moșii cu anul, pănă la Sveti Gheorghie fieştecine 

să aibă a-ş căuta protimisăre după dreptate, iar după sorocul 

arătat nimine să nu fie volnic a ceri protimisire. Al doile, 

pentru cei care mor fi avănd loc îndestul de arat și de cosăt 

pe moşie care să află şăzătoru, nic veţi afla venitul acei moșii 

văndut la alții pentru nigustorie, de nu să vor pute învoi cu 

stăpănii moşăilor ca să le dea loc cu dejmă pentru arat şi 

cosit, atuncea dumv. să le găsăţi loc pe moşiile ce să me- 

gieșăsc înpregiur, cu dejmă și învoială, să-ș facă arături Și 

sămănături şi făneţe pentru vitele lor, însă numai pentru 

trebuinţa lor, iar nu şi de nigustorie, dăndu-li-să loc de o 

parte, iar nu împrăştiiat, cu străcăciune moșii. Jar care va 

îndrăzni și va întra cu sălnicie în alte moșii, să are saă să 

cosască fără învoială sai fără știre dumv., sai să năvăliască 

a lua finul cuiva fără tocmală, pe unii ca acie să-i cercetaţi 

şi sa-i înfrănaţi, și pit de cum să nui îngăduiţi, fiindcă voința 

Domnii Mele iaste să se păzască dreptate de cătră toţi, spre 

folosul obștii. Drept aceaia poroncim Domnie Mea dum. îs- 

pravă., giudecători, cum şi tuturor dregătorilor, căpitani sai 

zapcii i slujători, pentru toate să aveţi a urmă întocmai și 

pe deplin după cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta.» 

Pecete mare cu chinovar. Iscălitura Domnului. — Întărire la 

Mart 1796 şi 31 August 1799. 

48. 27 Mart 1794. «Isvod de zăstre &-am dat iubitiă fiică 

noastre Catincăi | Virnav]... 1 plug de boi, cu toate tacă 

murile ..., x păreche șerji de purtat. 2 farfurioare de argint 

şi cu lingurile lor de argint... 2 cufire..., 1 rănd de strae de 

cacom, 1 rănd de strae blănitle) cu săngiap, 2 fuste de maltin, 

1 perdea de maltin....! paplomă de atlas.. » 4 perenuţă mici 

___2 cămăşi de meles.» — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, 

din Botoşani. 
| 

49. 26 August 1794. Raport către Domn, pentru proce 

sul dintre Izdrail Jid[o]v|ul] şi Triancul Arman. Se face cer:    
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cetare la locul disputat, din Botoșani. Li se cer <îndreptările ce ait>, Triancul arată un act de cumpărătură de la «Grigori ciubotar, ginerele lui Andrieş» şi o judecată, din 12 Novem- _bre 1765, de la «răpousatul Manolache [Dimachi] Stolc., fiind Vor[nije într'acă vreme la Botfojșani», și pîră cu « Calmăn Jidv.» pentru casă. Cercetase atunci (în 1765) «protopopu Ivașco și alți tărgoveţi bătrăni... Și au adus și pe Ioana Tiutiulitas(a]», fimeia vănzătoriului locului, de a mersu denainte bisericii şi ati rădicat cu sufletul ei că, pe unde s'au pus sămne, pe acold iaste stăpănire locului ei ce au vănduț lui Isaia Tri- ancul, ș(i] cum că nu s|ă] împresoară nimic hotarul Jidovu- lui de locul Armanului». Evreul arată o mărturie de tirgo- veţi, fără dată, «care mărturie ar fi dat-o după o carte de blăstăm ce li-ar fi adus Jidv., temăndu-s[ă) de blăstăm ... Aă mai arătat şi o carte de giudecată de la răpousatul Pah. Iordache Lazul şi dum[nea]lui Med. Neculai Aslan, din let 1786, Iuli I, fiind atuncea Vorni]& la Bot[o]șani . .. Uliţa Căsăpiei .. .» Triancul aduce acum mărturie de la tir. goveţi, pe cari Evreul îi declară că nu sînt de credință. Se Humesc pentru a vedea aceasta: «protopopu Ioan și Atha.- nasie proin prot.>: ei Spun că ati mărturisit «fără vre un in- teres sau vicleșug... De iznoavă am rănduit cu țidulă neguțitori cinstiți, pe Lupaşcu cupeț i Ioniță Samdangi !i Hagi Enciuli Apostu Panaite i Toader Pisoschi i Caramfil Casăp i Gheorghi nemesnic i Pavăl Botezat.,. Și să cercetezi și pentru doi pietre ce s'aă găsit acum, în anul acesta, hotară vechi, cu cărbuni de desupt, să afle ce loc hotărăsc acele pietre.» Se vede că ele despărțiai pe Triancul de «Lebădă Armanu». Caută apoi «întăi pentru car:e de gudecată &-au dat răpousatul Pah. Iordache Lazu şi Med. Neculai Aslan lui Izdrail Jidv., cu ce cuvânt îl bagă pe Jidv. cu o bucată de loc pe lângă locul Triancului, să ias[ă] în ulița Căsăpiei, li] am aflat că Pah. Lazu, avănd interes să ei o bucată de: loc din locul lui Lebădă Armanul, făcăndu-l loc domnesc, 

1 Lumînărar, V. Hurmuzaki, X, p. 536. Cf. Șăineanu, Ju, orientală, UI, p. 113.
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au dat lui Izdrail Jidv. loc în locul Triancului, ca s(ă] iasță) 

în ulița Căsăpiei, și act bucată de loc din locul lui Lebădă 

o au luat şi o ai dat danie Stol&s. Ancuţii Hrisoverghieoai; 

care bucată de loc mai pe urmă o ati luat Lebădă îarăș 

înnapoi cu giudecată. .. . Lebădă Armanu, fiind om sărac, și 

avănd locul casăi sale dezgrădit, îl învoe pe Jidv. de umbla 

pe locul Armanului la poarta sa. . . Am cercetat și pentru măr- 

turie tărgoveţilor ce are Jidv., de iaste adevărată, ș[i] nici 

unul din cei iscăliţi nu trăeşte, și, potrivind scrisoare unui |o- 

niță Aftănas|e] ce iaste iscălit într'acă mărturie, că ai scris 

mărturie, cu alte scrisori ce sai mai găsit scrisă de acel 

Aftănasie, şi nici scrisoare, nici iscălitura nu să potriveşte, 

pici velet saiilună nu are. Dar, măcar adevărată să fie, acei tăr- 

goveţi prin acastă mărturie a lor nu mărturisăsc că ar fi 

avut loc dintro uliţă păr întralta, ci numai pentru 0 şură 

şi poartă arată. Cum și carte de blăstăm ce să arată într 

atasta mărturie că ai fost scos Jidv. asupra celor ce vor ști 

locul săi, s'aii aflat neadevărată, că iscălitura Preosfinţii Sale 

răpousatului Mit. Gavriil nu îiaste, ci iaste de mănă streină 

făcută. Care, potrivindu-s(ă) cu alte iscălituri și mai vechi, ce 

s'au aflat, a răpousatului Mit., și nu să potriveşte (cum să 

va vedă).» Două iscălituri. 

50. 15 Dscembre 1794. «Matei Milo Banu», Vornic de Boto- 

şani ?, poruncește pentru un proces al familiei Hăul. Era o 

moștenire, mai mult de cai. Datorii ati față de mort: Tudori 

Mustiaţi, Baron Neculai Capri, Jidovii ot Juravna, Bogdan Ia- 

cobovit ; «aice în tărgu: la Norset şi Necolai Haivaz». «Ce 

s'au adeverit că sai cheltuit cu biserica ce să faci: 3.300 

[galbini).» «Odaia de afară, pentru a tuturor fraților vite.» 

şi. I-iti Februar 1795. Mihail Costandin Suţu-Vodă întăreşte 

(cAndrunachi Donici Medelnicer procitelem>), o anaforă în 

pricina dintre egumenul de la Sf. Sava şi «Dionisie igumen 

monastirii Făstăcii», de o parte, iar, de alta, «vechilu dum. 

Scarlat Sturza, maiorul loniţă Măcărescu», pentru că Toderenii 

ar încălca moșiile mănăstirilor și a «Balaşii» Virnăvoaia. Se 

1 A scris și versuri, despre care v, Zet. Hit. rom, tabla, 
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pomenește hotarnica făcută la 5 Iulie 7259 (1751), de un «Gavril 
Vîrnav biv Medelnicer, Simion Cheșcu Uricaru, Dumitrașcu 
Stroici Postă.» «Moșiia Băiceni a dum. Vel Logofăt Iordachi 
Ghica.» Apoi un act din «7189 (1680), Dechemvrie 12, de la Mi. - 
tropolitul țării și veliții boeri..., pentru moșiile Berhoești, Ză- 
podie și Săbieni, lîngă Priporăni și Rănghileşti («care moșie 
Priporănii este alăture, din sus, cu Vlăicenii»)... Şi de acolo 
Ja vale, pe văiugă, drumul în &os, de la capitile pămiînturi- 
lor, piste șăsu, prin virtoape, în costișă de-asupra vizunii, s'ati 
pus stălpu, alăture cu locu Husienilor.> S'a cercetat şi «de 
dumnealui Vel Vornic Iancu Raz|u].. . Moşiia Vlăiceni fiind 
înpreună cu alte gospod moșii: Priporănii, Țăpoloșănii, Dăr- 
măneștii, cuprinsă tot întrun hotar... Hotară a Răusănilor 
și a Husăenilor... De cătră noi așă să socotești ca prin pravățul 
aceștii petri să să facă colțu între aceste doă moșii...La 
capătul de spre răsărit care în curmezișul Husienilor să dei 
pravăți de piatra de la Vizuniea... Să măsoară în pravăţi 
drept 1.400 stănjăni ...> Iscălesc: Ioan Cant. Vel Logofăt, Ne- 

" colai Roset Logofăt, Lascarachi Rosăt Vistier, Iordachi Baluș 
Vistier, Costandin Gretanu Vel Vornic, Grigori Vintura Pos- 
telnic, Dimitrii Saul Vorni]e. <Asămuire de pe Condica Di- 
vanului.» 

52. 3 Iulie 1795. <«Preutul Miron proin protopop> vinde 
<Bupănului David Goiliav ...un loc în mahalaca lui Sfeti Gheor- 
ghi, care locul din gos să megieșește cu locul preutului Ioniță, 
iar din sus să megieșește cu locul lui Dumitru Cărlan şi cu 
Ilii Checheriţi». lea «o sută de lei, cu o șamalăgă». Între iscă- 
lituri, nepotul vînzătorului și <erei Ioan, rezeș, cu voe mă», 
«și eă Arăchel sin Lodivu m'am tămplat»; două iscălituri 
armenești. 

53. 14 August 1795. «Preutul Ion de la Sti. Nicolai din 
Botoşani» vinde lui «David Arman» un loc <în maha(la]oa 
lui Sti. Gheorghi», lingă al «Munteanului Crăste» și cu 
«părăul». Iscăleşte un Grec și "Andorodoc Kovoravtivov. 

54. 7 lanuar 1796. Patru boieri către <Crăste Botezatul 
i lordachi Gule, i Gavril Viţul. Prosfiţie Sa părintele Vlădica de la 
Săntul Necolai [din Păpăuţi] ne-aă făcut arătare că proin protopop
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Miron și cu preotul Ioniţă ai văndut lui David Arman un loc 

de s'aii făcut salhanao, şi ar fi întrat Armanul și în locul mă- 

nțăjst|ijrei.» Să cerceteze. —Pe a doua foaie, cercetarea, îs- 

„călită de Gule, de Botezatul, de <Ghiorghi Dămian», . «la- 

niț[ă] Părgaru» şi «Ion Gros». Ei zic: «David Goli». Pomenesc 

«drumul ce mergi ia Tulbureni». 

55. 9 lanuar 1796. «Postolachi din Corlăteni> vinde «lu 

«David Goleav> «o dugheană, cu locul ei, aice, în Botoşani, 

la ulița ce pogoară spre Tărgu Cailor vechiii». Iscălește și 

Iapaoxețăs Baorhtov, izovas. 

56. 9 lanuar 1796. «Postolache din Corlăteni» vinde o du- 

gheană lui <David Goleav». Vecini: Parascheva Vasiliu, «uliţa 

ce pogoară spre Pisoţchil»>, Ghiorghie Brașovanjull. Întă- 

rit la 10, «în Nicșăni>, de «Moldovan, k. k. curator». 

57. 18 Mart 1796. Hotărnicie de loc la Botoşani, «din cins- 

tită porunca dumilorsali boerilor Vornici dă Botoșani, dum- 

[neajlui Ban Matei Mil(o) și dum[neallui Pahr. Iordachi Ha- 

retul»>, a locului lui Vasili Balș Cluc. la mahalaua Vrăbienii. 

Vecini: Necula Băcal, Costandin Vărnav. Iscălesc: Apostul 

Bezetă, Toader Gulii, Vasili Leca, Neculai Muste, Grigorii 

Muste, Costandin Başotă Ban. Pecetea din 1780 a orașului. 

" Scrie Nedelco Logft. — Documentele I. Draganovici, Botoșani. 

58. 15 lulie 1796. Învoială, întărită de Mitropolitul Iacov, 

între «Bălașa, soții răposatului Miron Vărnav Postelnic (şi, 

neştiindu dm! carte, am iscălit-o, e[i] nepot[ul] dm, Ioniță Vărnav 

Postelnic, cu zisa dmii)» (ea era «fiica Şat. Petre Cheşcu») și 

«ginerele mieii -Gheorghie biv Căptn. za dărăbani». Ea avea 

zestre parte din Liveni ([. Dorohoiii). «Treisprăzăce capete 

de vite, cai şi epe și doozăci și cinci vite albe, boi şi vaci», 

Avea și Crătuneștii (Ţ. Vasluiă), vii la ifeşti. Martur şi 

«Gheorghie Cogl. Post.». — La un adaus din 1799, iscălește 

«6'lepaz6heos Lpmtâpros». — Documentele d-nei Ecaterina Chr. 
Pilat, din Botoşani, 

59. 15 Iulie 1796. Învoiala Balaşei Vărnav cu ginerele ei 

«Gheorghi biv Vel Căptn. de darabani», pentru satul Zăiceștii. 

Adeverinţă a lui «Grigorie lerapoleos>. — Resumat de după 

1540. — Jbid.  
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60. 4 August 1796. «Ghiorghie Elefterie din Botoşani» 
vinde lui «David Goleav» parte din locul săi de dugheană 
«de la Iordachi sin Tănasă Pahaia..., în dosul dughenilor 
dum[i)s[aji[e]..., şi o bucată de magazie a dughenii mele». 
lea 250 de lei. Iscălitură grecească. Marturi : Leoppoc Ninoh4ov, 
Nixihas Xnafopanâho», doi Armeni, un Evreii şi «Dumitrachi 
Andronachi băcal». 

6r. 19 Novembre 1796. «Diiaconul Ion Borci![ă]» împrumută 
de la <gupănul Davidi Goleav» 60 de lei, «şi dobănda lor 
căte treizeci și cinci de părale pe lună, şi vadea trei luni 
de zile. Iară, neîntămplăndu-să bani la numita zi, atunce d! să 
aibă a-mii lua livada, făr de nici un cuvănt de pricină.» 

62. 1-iă April 1799. «Malcaz, dimpreună cu soțul mei Ru- 
ghina i cu fii noștri», vind lui David «Goiliav»> <o dughiană 
ce este și de noi cumpărată de la Costandin sin Savii sta- 
roste de blănari din Iaşi... Care dughiana, cu locul ei, să 
hotărăște di spre Răsărit cu dughiana dumisali gupănului Gaş- 
par, şi di spre amiazizi să hotărăşte cu dughiana dumisali 
David Goiliav, cumpărător». David dă o mie de lei. Mai multe 
iscălituri armenești. 

63. 2 April 1800. Împărțirea părții lui Gaşpar Hăul. Iscă- 
lesc ca Vornici de Botoşani: Iancu Miclescu () Ban şi..., 

64. i-ii Septembre 1801. Chiriiac Blănariul iea de la «Tode- 
raşcu Goleav> «un loc de dugheană», pentru a face dugheană 
pe dinsul, stăpînind-o apoi timp de unsprezece ani. Dar «la 
aceia ce or da alţii, să aibu ei protimisire, de-mi va trebui», 
Martur un Baohiao şi un Ion starosti. Scrie «Costandin Ioan». 

65. 12 Octombre 1802. «Negul Croitoriul» se învoiește cu 
«jupănul Mihaii», «ca să-i lucrez doo firte de vii într'un an, 
cu toate ali meli; dumnealui să aibă a întra cu ciubărul; şi 
tocmela ne-aii fost să-m de patru lei bani... Ei Istrofor [lei 
sănt chizeş.> — /Zzd, 

66. 12 Decembre 1802. Testament al preotesei Theodosia, 
a popei Panaite din Botoşani. Își arată «gindul mieă cătră 
moştenitorii mei cei aleș, cu care voesci să schivernisească 
ei avere me». Lasă moștenitor întăiii pe soţul fetei ei Soltana, 
loan Drăgomir: îi dă casa, pe care i-o cedase înnaintea a
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«vr'o căteva obrază cinstite». «Lăsăndu-mă în spatele ginere- 

lui miei, ca să mă ţie păn la moarte me cu cele trebuin- 

toas[e] și, după petrecere me din viiaţă, să aibă a-mi purta 

grijile cele orănduite, după cum îi voi lăsa eu cu limbă de 

moarte». Iscălesc fiii şi, între ei, «Theodor pop vameş (szc), 

fior răposatului preutului Panait». — Documentele d-nei Eca- 

terina Chr. Pilat, din Botoşani. 

67. 26 Octombre 1802. «Avram sin Marcu Jid., dinpreună 

cu soțul mei Sura», dă zapis lui «David Goilav» că cam nămit 

casile și pivniţa», etc.,pe 15 ani,cu 380 de lei daţi înnainte 

(o sută pe an). «Ni-am iscălit mai jos jiddoveşti.» Scrie Dumi- 

trachi Andronachi. 
68. [Botoşani], 15 Decembre 1803. «Ilii Muste» iea împru- 

mut 500 de lei de la «Căpitanul Sava», puindu-și viile amanet. 

69. 20 Iulie 1805. Zapis grecesc de vinzare 7 7p 

Ampinrpip Paxhtpq a unui local «mănăstirii Sfintului Nicolae, 

mhmoiov ro5 donmriov rod Aarsi, cu bezmăn de 3 lei pe an.— 

Originalul la d. Al. Șmelţ, în Botoșani. 
70. 24 Septembre 1805. Vinzare <dumisale lui Căp[ijtanul 

Mihol&ol ot Chiș|i]năi» de casă «aice în măhălao ce de sus, 

pe moșiia Siifinţilor Arhajnjgheli, în preți 250 lei.» Iscălesc: 

Gherghe, losape., — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din 

Botoșani, 

71. 25 Septembre 1808. Mezat pentru un loc din Botoșani. 

Oferă: Nicola Adam, Ioniţă] Căpt,, loue Keţasa (sic), 

Costachi Pisoschi, Ban Costand[in] Miclescu, Zmaragda Co- 

gălniceniţa, Acoyns Ilaypavrijs, Vasili Pisoschi, Petrachi Văr- 

nav, Post. Iordache, Vasilii Gioani, Ban Lazu. — Colecţia 

d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Botoșani. 

72. Botoșani, 12 Decembre 1808. lon Dragomir vinde 

«cuconului Petrachi Vărnav biv Vel Cam.» o casă, «în ma- 

halaoa Vrăbienilor, în poporul precuviosăi maică noastră Pa- 

raschevi». Se strigase la mezat de «Ispir telal». lea 2.815 lei. 

Vecini: «Cucoana Zoița Dimitroaia, dum. Sul. Vasili Pisoschi, 

dum. Iordachi Manoli», Scrie «Nicolai Dan». — Iscălesc doi 

Bani, Voraicii tirgului. — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, 

din Botoșani.  
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73. «1809, Ghenar 18, Botoșan[i].» «Ion Furmagiu, din- preună cu soțul mei Varvară>, vind «lui Vasili Huţanu», <o cas[ă] pe locul mănăstiri în mahalaoa Vrăbieni, lăngă cas[a] Lătoiului», cu 250 de lei, c<bani Curaț», dați <în măinile noastră». Marturi:. un Iovarmmâry, Eni Hurmuzi, Xapirâvoe Lewgyio». Scrie Nicola Adam. — Jig, 
74- 3 Iulie 1809. Vornicul de Botoşani: « [Alexandru] Cali- mah» însărcinează pe Polcovnicul Ieniț[ă] Prajlojvan, Căpt. Hriste și Dumitru Măcresa să hotărnicească pe moștenitorii Pitarului Ștefan Vărnav. Hristea iscăleşte grecește. — Docu- mente I. Draganovici, Botoșani. 
75. Botoșani, 1-iu Ianuar 1810, Împărţirea averii Hăuleştilor. Era proces şi la Sniatyo, Maria, fata Hăului, era soţia lui Goilav ; Ecaterina, a luj Grigori Bogdanovici. — Traducere din 1857, întărită cu pecetea <Eforiei Comunităţei Armene din Botoșeni». 
76. 12 Iunie 1810, « Căpitanul Gheorghie, ginerile răpăo. Satului Ion Coștianul din Tărg[ul]-Frumos», vinde lui «David Goliaf» o dugheniță «în mahalaoa Tărgului Nou din « Boto- Șani», în hotar cu <Stolnicul Ianachi Codrescul». Iea în loc pămînt în «Mahalaoa Armeniască, din sus de potul cel de Piiatră, lăngă casa Frănzăloae». Mai iea «0 orochiță pentru fiica me şi pentru mine pol izbichir șam i plata vichilului cu chiriile». Prevede cînd ar veni cineva «cu vre o scrisoare pre- tindirisitoare», 

77. I-iă lanuar 1812, «Todiraşcu sin Ion Goilaf> închiriază pe cinci ani «lui Chiriiac staroste de blănari» o dugheană, <alăturată cu crășma răpăosatului Gheorghi Buiuc și între fața dughenei furmei die și cu loc din dos, țarcul căt să află în- grădit di spre căsăpie». Scrie Iordachi dascalul, 78. 13 Mart 1812. Vinzare de casă «în mahalao Vrăbieni». Iscălese : Gheorghi Cantacu[zino], Iordachi Miclescu, Ștefan --- Sluger şi preoții Athanase] și Darii. «S'au [pus] pecete tărgului de mine: Ilie iconom și Protolpolp ; 1819, Mai 13.2 Pecetea din 1780. — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Botoșani, 
79. 24 Mai 1812. «Başotă () Caminari» face raport la
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plingerea unui praporcic. A pinduit «pe aceşti neguțitori cinstiț 

de au mai făcut cercetare, pe d. Hagi Sămion, Dimitri Po- 

lihroni, îi Enacachi săn Hagi Enciu, î Căpt. Gavril Popovi&, 

i Gheorghii Buecliu, ș(i) Sava Marcu». — Raportul lor e din 22. 

Goilav era «un ginire» al Hăuleştilor [v. n 75]- Pomenit și un 

«David săn .Mane». Enciu iscăleşte grecește, cei doi din 

urmă armeneşte ; Popovici e «căpt. de tărgu».-— Şi altă cer- 

cetare, la 10 Iunie. Pomeniţi: Necolai Focşa, Garabet Bolfosu, 

Moisa Goilav. Iscălesc Armeni, Popovici şi «Ananie Calistru», 

«oniţ[ă] Vel Căpt.». — Întărire de la Başotă şi de la cellalt 

Vornic de Botoşani: «Costachi Can :». 

80. 2 Iunie 1812. Proces la Divan între praporcicul Laza- 

rovit şi «J.uca Goliiav, Arman din Botoşeni». Praporcicul avea 

să iea 250 de galbeni de la «Ariton şi lacov Hăuleşti», cari 

fug în Galiţia. Luca ocupă locul din oraş. Se află că Luca 

li dăduse <un loc de livadă ce ave în mahalao Morăreștii, 

alăture cu livada Hăuleştilor» și 3.533 de lei, 40 de bani, cîn 

canţălerie acei Vornicii». Hăuleștii «cu voe Visterii s'aii dus 

în Galiţia». Tocemeala cu Luca se făcuse de faţă cu «Vărtan 

Antonaş şi alţi neguţitori». Nu e deci nici o ciconomii» pentru 

ca Hăuleştii să se puie la adăpost de urmărire. Zapisul era 

scris de «dascalul Iordachi». «Carile schimbu, măcar că dum- 

nealui praporcicu vr€ a zici cum că n'ar fi urmat după cum 

să urmiază alte schimburi şi vănzără, adică să fii zapisul îs- 

călit şi de alți marturi şi întărit cu pecete tărgului şi cu îs- 

căliturile dumilorsali Vornicilor de Botoșani, dar cu atasta 

nimică nu s'aii putut aguta, în vrem([e) cănd, atăt dumnealor 

Vornicii de Botoşeni, precum și cei mai cinstiți neguţitori din 

Botoşeni încredințază că schimbul este adevărat.» Banii, 

aceia 250 de galbeni, fusese dați Hăuleștilor de «Grigorii 

Crătun, Arman tot din Botoşeni», care se vede apoi că 

cati avut tovărăşii și socoteli de daturi şi de luaturi cu Hău- 

leștii >. 

“81.6 lunie 1812. Vornicul de Botoşani, Bașotă Caminar, către 

«căpt. de tărgu, Gavril Popoviă, d. Hagi Gheorghi Buecliu, 

Căpt. loniţ[ă] Cafegiu, Dimitri Micresa, Ananie Calistru, d. 

Andronic Bolfosu», pentru a hotărnici pe «Luca Goliav».   
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82. 23 Mart 1813. «Epitropi răposatului Vasili Huţanu» daă zapis cumnatului acestuia, «lui Nicolai Crucila» că, rămîind de la Vasile <o cas[ă] în mabh(alaua) Vrăbienilor, pe locul mănăstire Sfântului Nicolai, cu băzmăn, şi nerămăindi clironomi în urma răposatului, fiind stărpu, adec[ă] murăndu-i copii şi fimea înnainte lui», i-o vind cu 700 de lei, primiți «în măinile noastră». Iscălesc «Theodor Sachilarie»> şi un Grec. — Ori- ginalul la d. Al. Șmelț, în Botoșani, , 83. 12 Maiu 1814. «De la Vornicie Botoșeni. Fiindcă în ulița Tărgului Vechii toati dughenile, ş|i] pe de o parte de uliţă, ș[i] pe di altă parte, din învechime sănt făcute cu şan- dramale pe dinainte dughenilor, cari șandramale sănt făcute Și pentru folosul mărfurilor ce sânt pen dugheni, că nu să străcă de arşăţa soarelui şi a Văntului, și, la vreme de ploi șți] de gloduri, pentru înlesnire norodului, avănd loc de mersu pe os, pe supt acele șăndrămali, fără să pătimască atăta su- părare, în cari uliţă, întrun capăt de spre Apus, în răspintiile drumului, sănt vr'o căteva dughenia neguțitoriului Luca Goiliav, Arman di aice, ș[i] la celelante dugheni ari făcute trebuin- toasăli şandramale, iar la dughiana din capăt, cari esti și 

trebuintoasă ; şi acum, voindu a-ș face si] ace șandramă, care este de răndu ș(i] într'o linie cu a sali dugheni și) a altora, Sfinţia Sa părintili Athanasie, proin iconom», se plinge că se iea lumina la o dugheană a «mănăstirii», Nu se poate, «fiindu dughiana mănăst[i)rii piste drum. -- Ș[i], precum toati dughe- nili ai șăndrămalili lor, spre alijverișu ș[i] folosul mărfurilor ce ţin prin dugheni, asămine ș|i] atastă dughiană poati să aibă șăndrămaoa ei». E și <împodobire răndului de dugheni, și înlesnire celor ce umblă pin tărgu pe Sos». I se dă voie a o face. «Grigori Man (9).» 
84. 26 Octombre 1814. Zapis «lui Măgărdici cizmariu», Prin care Egumenia Sf, Neculai îi dă un loc cu bezmăn, «în mahalaoa Sf. Neculai cel Sărac, pe locul. monastirei ot Po- pouții», pentru «o părechi papuci negri cu mestii pe tot anul, înse papuci negri buni, după cum ni-a place; și se
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aibe a mii da căndă oi poftă eii: se nu fie cuvănt». — Copie 

modernă. 

85. 4 Februar 1815. Un sătean, urmărit de Ştefan Goilav 

prin vătavul Luţă pentru fălci nefăcute, se îndatoreşte a le 

face la vară sai a le plăti <după cum s'or plăti în gos». 

Iscăleşte și «Agachi Cucoş», fiul săteanului. 

86. 23 Maii 1815. Nicola Adam către Vasili Balș. Aflind 

«ocazion», îi. dă de ştire că «Vasili Leca ş'ai ridicat o casă, 

care mai o gătește, numai pe lipit au rămas, pe locul] 

care o ştim că este a dumitale, în Țigăniile lingă pod..: 

Și poftesci,pe mini să nu mă faci ştiut cătră cineva deara- 

tare atasta, fiindică vram să-l cumpăr de la dum., și Vor 

zice căi în pizmă.> — Documentele I. Draganovici, Botoşani. 

87. 1-ii lunie 1815. Vornicii de Botoşani (— Ban și Qz6- 

âwpos) către «starostile de dulgheri, cu triă-patru meșteri», 

pentru Vasile Leca, ce face casă pe locul lui Balş, fără voie. 

— Raportul e iscălit de: Dragu staroste de dulgheri, cu 

oameni cinci, anume: Gheorghi Mustaţă, lon Muraru, Ion 

Tătaru, Gligori cel Mititel. — Ji. 

88. Decembre 1815. «Rughina, soție săvărșitului Marcu 

Comag, Arman din laș», se plinge Domnului contra lui «Da: 

vid Goliav». Soţul ei luase o dugheană la Botoșani, «cu 

banii mei, din salba de la găt, ce am avut zăstri de la pă 

rinții mei ș[i) daruri de pe la unii şți) alţii». El împrumută 

50 de galbeni de la David, apoi merge în Polonia, «spre a-ş 

pută scoate banii ce avă acold». Ea mai împrumută 50 de 

galbeni de la David. Acesta refusă de a scoate de supt 

amanet dugheana. Soţul se întoarce dintrun noii drum, bol- 

nav. David îi cere banii, <îngrozindu-l cu zabeţi». I se 

oferă a lua bani din chitie. Vinde deci la urmă dugheana, fără 

voia ei însă. Goilav ceruse lui Marcu, «cu un preotul Mihai 

de acolo, din Botoşani... ca să mă iscăliască și pe mine, 

fără voia mă, cu lacrămile pe obraz fiind: ai pus pe preotul Mihai 

de m'aii iscălit... Cap de fimei find, nici nu am ştiut răn- 

duiala gudecăţilor, nici mi-aii dat măna ca să-m caut drep- 

tate prin drumul gudecăţii.» Acum are înfățișare la Divan. 

89. 18 Mart 1796 (1816). Vornicii de Botoșeni: Costachi Banu    
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și Be63opog..., către Necula Adam ), Dimitrii Mioresa, A. nanie Calistru, ca să hotărească locul lui Vasăle Balș Caminar. — În raport: «Părău Căcaină.» — Jfi, 
90. lași, 14 lanuar 1816. Învoială între Luca Goilav și femeia ce-i făcuse proces. Iscălituri armenești. Iscăleşte și Ioniţ[ă] Vel Căpt. Scrie «Tudurache Crușuvan». 91. 16 April 1816. Împărțire cu fraţii a lui Manuc, fiul “răposatului Ariton Draghici, Arman de aice din tărgul Bo- toşani». Tatăl îi lăsase 0 casă <în mahalaoa Morăreștii, din $os de podul cel de piiatră», iar cunchiul nostru Măgărdi Draghici» o alta «din şos de casele lui Țigan». Scrie Ni- colai Adam. ! 

92. 16 Maiu 1816. Qedâopog --.» Vornic de Botoșani, că. tre Necola Adam, Căpt. Ioniţă, Hagi Ionit[ă)], Herșcu Batic Sori, Nota Șifter, Simăn Croitoru, Leiba Faibişoi, <Moşcul Şifter, și din parte lui Leiba Dulghieriu», arată că, avînd «tocmală prin contract», cu «IDavid Golie», ca să-i facă şese dugheni şi o pivniţă de piatră, cu 6.000 de lei; «din care bani ei să cumpere toată cherestiaoa trebuintoasă, şi, orice materii le va trebui, să li dei gata». Dar apoi David nu-i lasă să-și iea «madiaoa trebuingoasă ei sănguri» și creşte proporțiile dughenilor, — Raport la 20 Maii (Adam iscăleşte grecește). « Moşcu Șifter chetrar i Leiba teslar. . . Tahmin ce S'ai mai făcut pără la săvărșire lucrului.» Îi apleacă la în- vozală. 

93. 19 Novembre 1817. Vornicii de Botoșani:... şi Balş Camr. către Ioniţă Cafigiu și Ananie Calistru. Să hotărească locul ce are Vasile Balș. — Raport. «Care lipsă să vede că să înpresoară de cătră locul răposatului Banului Costandin Vărnav cu un burduf de gardi, ce este făcut, că cu drumul nu să înpresoară.» — Documentele [. Draganovici, Botoșani. 94. 1818. Cerere către Domn ca să se vindă o moșie de zestre. «Doi din fiicile noastre să află în legiuita vărstă a Căsătorii, şi neavănd alt chip spre a li scoati din casă, am hotărăt ca aceste doi Părți de moșie să s[a] vândă de veci.» —— Colecţia d-nei Ecaterina Chr, Pilat, din Botoşani. 95. Botoșani, 27 April 1819. «Bogdan sin Ariton Dra- 
71304. Vol. VII. 

10
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ghici» dă zapis fratelui săi, Anton, pentru moștenirea tatălui 

lor. Serie Nicolai Adam. Iscălituri armenești, printre care 

cei Măgărdici Ghigos m'am întămplat, şi sănt martur ..- 1s- 

călindu-se din poftă şi cinstitile persoane, cei ce s'au întăm- 

plat la facire acestui zapis.» 

96. Botoșani, 29 Maiii 1819. lani Lăcătuş se îndatoreşte 

a face <giupănului Lucă sia David Goliav . . . patru gratie de 

fier cu flor[i), cum i-a plăce dumisali .. ., şi cu fieru miei». 

Va primi «de oc[ă)] căte doi lei, zece parale». Va mai face 

«patru obloane cu fieru dumisali, adic[ă] taplele după ce să 

vor căndări; căt her oi mai pune eu adaos la pervazurli]; 

sati aiure, unde va trebui, are să-m plătiască tot cu acest 

preţ». Apoi alte gratii «sad, pitrecute una într'alt(a] . . -» 

căte şaptizeci de parale pe ocăâ». lea şi «aravoană». 

97. 28 lanuar 1821. Zoiţa lui Chiriiac Starostele arată că 

a rămas datoare «supuși franţuzăşti Rifca Jidoafea a lui 

lancăl», cu 4.260 de lei. îi iartă ceva. Pentru rest, pune 

amanet. Plata la 1823. Întărire de la consulatul rusesc. 

98. Botoşani, 7 Februar 1821. «Oamini din satu Mito- 

cului> se îndatoresc a da lui Ştefan (Goilav) nişte «dimirlii 

"di popușoi, buni». Iscălesc «Loader Tătărăşan, Miron Loghin». 

99. 27 Novembre 1822. Vornicii de Botoşani, amindoi 

Spatari, poruncesc felialului tărgului a striga O dughiană a 

“Zoiţii văduva lui Chiriac Blănariul, pentru datorie la Rifca 

Jidoavea. Oferă de la 1.600 pănă la 4.000 de lei Gligori Hăr- 

topanu, Gheorghe Ipeiu, Armeni, Spatar Petru Vărnav, Evrei : 

Rifca Jădovca, Laba Faibiș, un Armean, Rifca, Carabet Dudac, 

Laba, Rifca, Laba, Rifca, apoi Luca Goilav. 

100. Vulturul austriac. «No. 12. Carte de protexie de cătră 

k. k. Aghenţie în prințipatul Moldaviei. Arătătoriul acestia —» 

dela — , născut, de — ani, de leage —, om —» părul 

capului —, ochii — , portu [moldovinesc şi nemţescii), fiind 

cu adevărat sudit k. k. şi trecut la reghistrul acestii k. E. 

Aghenţii; — pentru aceia i s'aii dat atasta carte de protexie ca 

să nu fie supărat de biru şi alte greutăţi a țării, şi să aibă 

toate slobozeniile carii să cuvine sudiţilor k. k. în ţările oto- 

manicești după tractatură, plătind numai trei la sută pentru  
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marfa sa. Şi pentru încredințare urmează iscălitura mea și 
peceate. 

A k. k. Ap. Măriri sfetnic și aghent 
în prinţipatul Moldaviei [Eși]. 

De la Cănţălaria 

a k. k. Aghenţii 
laşi, la 1 Ghenarie 1823. 

Cantemir, secretarii.» — În faţă, nemțește (numele şi pecetea). Tipărit, 
IOI. 7 Maiui 1823. Scrisoare către Luca Goilav. <Am văzut şi ce-mi scrise pentru ban[i], că s'aă făcut tulburare cu scă- dere banilor și că dum. nu poț să dai bani] cu scădere, ce tot după cursu ce ai îmblat şi mai înnainte.» Se în- voiește: «cum ai îmblat galbinu olandeji 18 lei, precum șți] nahmudiele 26 lei, aș€ voi priimi şi eu», | 102. lași, 17 Decembre 1823. Contract nemţese pentru ri- dicare de sechestru între Naftali Nattensohn, Luca și Ștefan Goilav, prin mijlocirea lui Hersch Marcus „Ohrenstein. Iscă- leşte și «Christ. Flechtenmacher ]. C.» 1. Întărit de Agenţie. 103. 4 April 1825. Vornicii de Botoşani (Scarlat Miclescu -Agă și — Ban) însărcinează pe lane Vasiliu și Tudurachi Ba. calbaș([a] să hotărească un loc al lui Vasile Balș la mahalaua Vrăbienilor. Vecin Iani Caragoz. — Documentele 1. Draga- novici, Botoşani. 

104. 17 Februar 1828. Necula Adam și Hriste Ioan către Vornicia de Botoșani. Pentru Izrael Jidovul. Întăresc Vornicii: Alecu Ghica Agă, Raletu Spatar. — Copie. 
10$. «Supus austriecesc Luca Golov» către Agenţie, ca să nu mai fie supărat de <neguțătoriul Naftule Jidv. din Bo. toșani», care s'a plins la «starostele de la Botoşani» pentru 0 datorie a lui Ștefan Goilav. . 106. 23 April —. Lucruri date «în măna. lui Mihaj Furmagiu»: <3 hambari şi 1 covată, cimpii di trii măini.,. 1 gripcă de păini, 4 săti, 1 coti de cuptoriă, 5 lopăţi, 2 poslovaci (Sic), 1 capac di. gura cuptorului, ferești de sticlă buni, 2 

1 Turisconsultul Moldovei.
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ferești mici tij de steclă, 1 masă de plăcinti, 6 mesă înlăuntru 

şi din față, 11 lăiți, 2 culmi di pus panacoadi, 1 trunchi di 

tăiat caarni, 1 brască la uşa din față, 1 cuptori gata sănă- 

tos, 1 ladă mari de pus păini şi una vechi, 1 sătă di cernut 

făină, 1 pat, 1 ladă tij din față, 1 tavă mare de fript> 1. Apoi 

se vind toate cu 100 de lei. 

107. 27 April 1828. «De la Vornicie Botoșani. Necula Adam, 

Hriste Ioan, epitropiă tărgului, pentru 0 datorie. Se vor- 

beşte de Sard. Dumitrachi loan, de Căm. BHristodor Ezovit, 

Costachi Calierghi. Iscălesc: Crupenschi Post, V. Varlaam. 

Urmează adresa «cătră cinst. Vornicie, di la Epitropii tăr- 

gului». — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Botoşani. 

108. 1830-40. «Însămnare de cărțile, istorii î altele, ci am, 

precum mai gios să arată: Dveneventi (sic) întrun tom, Don 

Chişot, Telimah, Aneta şi Liubin, Floaria Darurilor, Jucăriia 

Norocului, Plutarh Noi, Numa Pombilii, Tragodiia lui Orest, 

Istoriia Rosăi, Anticile Romanilor, Știinţile Evropii pi luna 

Fevr., Poezile Moldoromane, Dregătoriul bunei-creştiri, Ro- 

binson, Engolpion di aur, Plumper, Stihuri pentru fimei 

frumoasă, Culegire de înțălepciuni, Halimali, 2; Istoriia 

Paramidei (s7€), Bibliotecă desfătătoare, Petru Maiorul, Abe- 

țădar, Bordeiu Indienesc, Paraclisul Sv. Haralamb, Calin- 

dariul pi anul 1836, Biblii rusască, Mazipa, Triumful virtuţii 

împrotiva morali, Tragodiia lui Eraclii, Erotoblit, Aprodul 

Purlijci, Teiatru moldovinesc, [storiia ereticului Luter, Isto- 

riia căp. di corsari, Economiia de casă, Prașcheia pentru Ji- 

dovi, Reglement, cap. 8le, Instrucţiile pentru ispravnici, Dracu 

Şchiop, Poezii lui Mihalachi Cuciuran|u), Scrieri de Demi: 

trie Ralet, Viiaţa fimeiască, Dovediria pentru Armeni, Rei- 

mont, Ghenoveva de Brabant, Icoana Lumei.» 

109. Botoşani, 30 Octombre 1832. Sinet pentru 6.400 de 

«galbini împărătești, traş cu piatra pasirului», luați de la «d. 

comandir polcului străji Moldavii, Lordachi Costachi» «fără do- 

băndă». Iscălesc Luca Goilav şi Gașpar Goilav. 

110. 3 Mart 1833. Mai mulţi săteni arată că Luca Goilav 

1 Rătăcind manuscriptul acestui document, nu pot verifica unele cuvinte 

care mi se par îndoielnice.
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li-a dat «ban[i] pe fălci, ca să cosăm pe moşie Călugăreni..., căte opt lei falce... Jarba să o cosăm pe gos, stogurile să le facim mari, clădite la vreme bun(â). Și, căndu ni-a poronci dumi, noi să fim gata ca să fim în lucrar[e) fănului, fără cu- vânt de răspuns; iară, Doamne fereşte, lipsăn[d) vr'o unul dintre noi, atunce ne îndatorim a răspunde unul pentru [altul).» Nume : Liahu, Gașpar, Macovei Gucă, Burlacu, Rusu, Olar, Ispas, Burle, Pănzaru, Andruşcă, Spătariu, Văntu, Ungurianu, 111. 26 Octombre 183 3. Un Evrei, care iscăleşte evreieşte, arată «alcătuiria ci am făcut cu d! boeriă Aga Grigorii Balş pen- tru casăle di ci le are aici în Botoșăni, în măhălaoa Vrăbieni, lîngă pod, pe care li am nămite pe trii ani..., căte 70 lei..., la începutul fieștă-căruia an.» — Documentele I. Draganovici, Bo. toşani. 

112. 12 Februar 1834. <Lăcuitorii din satul Bucece», datori lui Luca Goilav, se îndatoresc a-i cosi 33 de fălci, «cu 'doo- sprezăci lei falce»> : vor cosi, aduna și clădi, Iscălesc : Să. mion Croitor, Gavril Gușăilă, Dumitru Todiresăi ș. a. 113. 30 lulie 1834. Un Toader Zaharii (pune degetul) dă zapis Pentru plata unei datorii lui Luca Goilav, — «din canţilerii din poliții». Mărturie și de la <orășceneasca poliției» (s7c), cu pecete: «poliţia orașului Botoșanii, 1833», în jurul unui scut, pur- tînd două coase supt o mare coroană. 
114. 4 lulie 1836. Chitanță de bani luaţi de la Luca 'Goilav «pentru fărcerii..., căte 14 lei falcia». 
115. Botoșani, 14 Maiă 1837. Gheorghi Rotaru se îndato- | rește față de Luca Goilay «să lucrez ei la odăile d[umi]sali, - cu herăle mele, la lucru rotăresc..., di obști, cu sălință, anul întreg, afară de sărbătorile cele mari, praznicle] și Du- minici>. Va lua 200 de lei, «ș(i] patru mănzaţ ce voi aduci a mele (sc) la odaia dumisali, are să-m ție cu ernaticu Și cu văraticu, ș[i] să-m mai dei 4 pei di oae ș|i] cubote, o pă- reche nocă, şi odată să le și căputez[e], iar alta nimică». ea arvonă 117 lei. Anul începe cu lucrul. «Și pentru ştiinţă am pus numile pe sfănta cruce, în loc di scălitură. » 
116. 14 Octombre 1837. Contract de etreirători» la Dara- bani, cu Luca Goilay. «Să trăerăm ori Și ce soi de păni, pănă
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la primăvară ...: din novă una va fi a noastră. Dar apoi, 

fiindcă noi nam avut cai şi am luat de la d. trei-suti nouă- 

zeci lei bani ca să cumpărăm cai şi cu acei cai avem a triera 

pănă la primăvară. ..2» Vor lăsa pînea lor în hambar pănă la 

sfirşit: atunci vor da pîne saii bani. «Şi d. dator esti a ni da 

pentru fieştecari an pe săptămănă căti una dimerlii făină şi 

una ocă brănză di vaci, şi noi săntem datori] a lucra păinea 

curat, gospodăreşti, şi ne mai îndatorim a nu lipsi de acolo 

şi a da vre-o stingherală (?) dumnealui din pricina lipsiri 

noastre». Iscălesc: Boștan, Țăpoi, Marcăş. 

117. 1839. Menţiunea lui Gheorghi Bontăş, privighetor de 

Miletin. 

118. «Botoşeni>, 27 Septembre 1839. Mai mulţi Armeni și 

Evrei cumpără «tovărășie» de la Aga Ghiorghi Grecianu 200 

de fălci din loanoşeni şi Rogojesti, cu 15 galbeni falcea. Ei 

sînt anume: lta Eșana, Sulgerul Luca Goiliau, Andronicu 

Zahariia, Haim Baunbergu, Moşcu Cohos, Mendel Beiri, Şimși 

Orănştain. Luca «să fiei casieriul vinitului». Contractul va 

dură «pără la istoviria specularisiri pădurii». 

119. 26 Octombre 1840. Însemnarea cuprinsului unei du- 

gheni: «un plidari», «un hambaraș de păine», «un burat saii 

meşină». 

120. 6 Septembre 1843. Petiţie către Domn. «Și în cel 

mai sălbatice ostroave, unde mai întăi obitnuă a să răpi averi, 

unul de cătră altul, şi acold astăz un vieţuitori îş găseşti ali- 

nare. Iar ei, piste toată nădejdia, în prințipatul acista, în- 

zăstrat cu pravili, legi şi ocărmuit dea voastră înțălepciune 

iubitoare de dreptate, mă văd de îstov struncinată cu o ho- 

tărăre a Divvanului Domnesc închiietă» ; care i-a luat 300 de 

fălci. — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Botoşani. 

121. Botoșani, 2 Septembre 1844. Vinzare către «şcoala în- 

vățăturii a naţii armenești» de cinci dugheni... în Tirgul 

Vechiii, megieșite cu Hanul mănăstirii Vorona». Se daii 230 

<galbini blanci cu zimți, prin d-lui ipitropu neguțătorii Gaş- 

par Goilav». — Concept, neiscălit. 

122. 27 April [1845]. Scrisoare particulară. «Căteva zăle 

Divanurile ai încetat de a lucra, din pricină că să mută în 
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Curțile gospod cele din vechi prefăcute. Novitale nu avem 
alt decăt atăta, că Vlădica Athanasie, rudenie cu Albinețăștii 
din Botoșăni, s'au săvărşit den _viiață eri, la 26 Apr., cănd S'ai și înmormăntat.» Pomenit și «chir Gheorghe Săulescu» 1. — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, din Botoșani. 

123. 6 Septembre 1845. Scrisoare particulară. S'a făcut ză- bavă, «din pricină că Log[o)fătul-cel-Mare aă lipsit din Eși, 
fiind dus la Cristești, la Înnălţime Sa >. — Zr. 

124. 20 Iunie 1846. <Epitropii ospitalului» (iscălesc: «Cos- tachi Pisoschi Stolc. și secritari Iorgu Hristofor Medelnicer») 
«<cătră cinstiți dumnealor neguțitorii fraţi Misirești din orașul Botoșanii», pentru că ai dat 600 de lei <în agiutorul zidirii noului ospital di aice, din Botoşani, ci acum să taci în acest oraş, ca 
să fii spre căutarea bolnavilor săraci, de oricare naţii». Pe- 
cete cu: «pecete spitalului ot Botoșani, 1839, April 14». — Jbid. 

125. 7 Octombre 1848. Scrisoare a unui nepot către un- chiul săi. Se plinge că «răfuiala ci mi-ai făcut la Socola 
m'ar scoate cu vr'o 60.000 lei datori». E ruina. «Eu am so- cotit să dai un protestu. Dar unde să-l dai? Și la cine să- mi cer sati să-mi asigurez dreptate? În sfărșit, găndesc să-l dai la Consulatu Rusăsc.» — Colecţia d-nei Ecaterina Chr. Pilat, 
din Botoșani. 

126. Iași, 8 Decembre 1849. Scrisoare către Gheorghe Si- 
nescu, din Botoșani. Pomenită o scrisoare de la «cc. Vasile Drăghic?, îndemnătoare dea să săli pentru împlinire banilor». 
— Jbid. 

127. <Stăpănă cc. Zamfiriţi. Din nenorocire am uitat cănti- 
cul: <Rămăj sănătoasă, mi-ai zis şi s'au dus». alaltasară 
după cerire me ați binevoit și mi l-aţi dat. Apoi vă rog, 
dacă aveți bunătate pentru mine, triimeteți-mi-l ca să-] copiez, 
și îndată vi l-oi înnapoi. Îndatorind, etc. 1851, Avgust 4 zile.» 
— did. 

N 

1 Scriitorul, 

* Traducător. V, 75. Zi4, rom, LI, p. 439
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XIII. Documentele moşiei Dolniceni (Ţ. Dorohoi). 

1. 23 Mart 7228 (1720). Mihai Răcoviţ[ă] către Costantin 

- Zbiara biv Vel Şătrar i Albotă biv Cluciaru, pentru a cerceta 

plîngerea lui «Neculai Başotă Vistiarnicul»>, stăpinul satului 

«Dolnicianii să Brătianii, la Ţinutul Dorohoiului>. Să iea cu 

dinşii şi pe «Donosii Cuşticariu, zici că iaste om bătrăn și 

ştii pe unde aii îmblat hotarăli>, acum încălcate. Pecete mare 

cu chinovar. «Vel Vornic, netămplăndu-s(ă] Vel Logofâtu.» 

2. Dolniceni, 18 Maii 7228 (1720). Raport către Domn, de 

la «Costantin Zbier[a] biv Vel Şet. i Sandul Albot[ă] biv 

Clucer>, pentru hotărnicia făcută de ei lui «<Bașotţă]» la 

Dolniceni. Marturi: «Balş biv Spătar și Ursul părcălabul de 

Ştefăneşti și Pascal părcălabul și Stefan lorga copil din cas[ă] 

den Dumești şi Pavăl Năcuţa». «Drumul cel mare ce vine de 

la Ștefănești și merge spre Bot[ăjșeni.. .. Făntăna lui Vremeș... 

Păn la un glod.> Se aduce un act de la Vasile Lupu, pentru 

un <Şoldan». 

3. 5 Mart 7230 (1722). Mihai Răcoviţ[ă]- Vodă, lui Costantin 

Zbiara biv Vel Șătrar, ca să cerceteze la Dolniciani şi Bră- 

tiani, alegind partea «răzăşască» de ale « Visternicului Başotă». 

Va pune «pietrili pe unde ai făcut |Başotă] gropili». Pecete 

mare cu chinovar. «Vel Logofăt uâ.» 

4. 25 Septembre 7262 (1753). Raport către Domn. <Ai 

vinit dumniai Paraschiva Sturzoai», pentru a i se hotărnici la 

Dolnicieni ([. Dorohoiii). Întreabă pe cun Pascal Hoştin ... 

Lăngă un troian... Pi buza dialului... Răpa lui Grumaz... 

O moviliț[ă] unde sănt niște locuri... O fântănă cu laz... Ai 

fost cruci întrun stejar... Di acolo mai &oşişor.... Sai pus 

doi stălpi: un(ul] caută înnapoi..-» tar alt[ul] caută prin drumul 

vechiii piste pădur(e] .. . În matca văi... Hotarul Biholarilor..» 

Făntăna lui Vreamii... Coada unii răpi.> 

5. Foaie de zestre din 1777. Juvaiere, moșii, Țigani. «Leftic 

cu hamurți] bulgarii, 250 lei; cal de mire cu raft argint i şe 

150 lei; 7 cai galbini, sai văndut în 315 lei; 3 cai ti) 

galbini s'au văndut 150 lei; 2 cai suri, unul din epi, unui 

de la mine, 95 lei; 3 cai de la Pomărla 140 lei; 20 epi cu 
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măndzu și un armăsar, 450 lei; 8 tretini cu tretine, 150 lei; 150 stupi, înse 130 de la Vlădeni i 20 de aice, 300 lei; 12 boi buni s'au văndut unii căte 30 lei bou, 250 lei; 12 vaci bune, căte 15 lei, 180 lei; 2 buhai, 40 lei; 200 lei pentru oi; 250 lei bani gata, cu 50 din cășării ot Răncești ; ş șirur[i] mărgăritare, 70 lei; o tavă de argint cu 8 zarfurți], o străchi- nuț[ă)] cu linguri dulceţ, o afumătoar(e] argint și stropitoar[e), o șcatulcă cu șipuri, o oglindă de argint, 2 sfeșnice alam[ă), 1 giub& cu samur, 450 lei; 1 giubă cu rochie ghermesut, 150; 1 giube de catefe cu jder, 100 lei; 2 rochii belacoas(ă] gră, 160 lei, 1 giub& cu cacum, 100 lei; 1 giube șal cu jder i rochii am alăge, di purtat, 60 lei; 2 rănduri aşternut, 100 lei; 1 polog, şo lei; 2 scoarțe bune, 80 lei; 2 covoarțe] 30 lei; 12 blide î 12 talgere, 40 lei; și boctalăc au luat el 50 lei di la Anton; o părech[i) cuțăte argint cu linguri, 30 lei; 2 prostirli] au luat el, 40 lei ; 1 mesăr. di mas[ă) bune), 40 lei; 2 perini catifă di pas., 30 lei; 2 basmale di olandă i di ibrii:, 30 lei; 1 lighen cu ibric; 110 lei am dat lui Hudulbei Arman pentru marfa ci s'aii luat la Drăgușeni, care i-am poprit un Țăgan pentru acești bani, că n'am fostu vinovat să plătesc eii furtușagul &ocoilor, Aceste toate li-am dat cu știință, iar altele, căte 'zăce și 20 lei, şi alte lucruri, nu le ţăn minte, că s'ar face mare somă ; şi, de s'ar ispiti să mai supere pe copii, să fii blăstămaț de Domnul Dumn[e)zăi şi de precurată Maica sa, — că aceste s'au dat toate în frica lui Dumnlejzăă, şi copiilor nu li-au rămas să € ni pe &um(ăjtate suma atasta, la un copil, ș|i] n'a dreptate să mai tară nimic, şi am iscălit: C. Bașotă Ban.» 6. 12 Iunie 1810. «Divanul Cnejii Moldavvii» către Șatr. Gheorghii Isupăscul, ca să hotărnicească lui Costachi Jora la Dolniceni. Copie. — Raportul lui e din 30 .lunie. Resumat pe larg al vechilor acte. « Dinainte Nemţilor» — spun batrinii — <viind dum[neaji[uji răposat Iordachi Cananoii Ban, și paind pietrile acesti cu împresurare», etc. «Atastă gură de drum.» 7. 10 Octombre 1816. Scariat Alexandru Calimah-Vodă, pentru cererea Comisului Costachi Jora de a i se /otăr? Dol- nicenii «de Bărsănești și Cişmănești, ale Căminarului Mihălachi Negri și Stolnicului Ion Canand. Fusese numiți hotarnici
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Tănase Giosanu Păharnic şi Pitarul Motiş. Proprietarii să li 

arăte actele. Pecete octogonală cu chinovar. «Vel Logft.> 

8. ro August 1820. Testament al lui C. Jora, supt formă 

de scrisoare «ţei lancule». După moartea sa «și a soții mele 

Nastasiicăi Sturzoi», îi lasă tot, ca unui fii, fără a se amesteca 

surorile lui Jora şi fiii lor : ei toți vor lua numai 2.000 de 

lei, «Însă la aceasta, ca un fiii şi clironomu ce te cunoscu, 

cănd îi fi următoriii a mă odihni în viiaţa me, cum şi în 

viața soţii mele Nastasiicăi Sturza, și dacă urmările tale vor 

fi bune şi nesupus[e) nici la o patimă, şi te vei sili întru 

învățături, cari este slava tuturor tinerilor, apoi în vecii ne- 

strămutat vei fi fiii şi clironomu mei; iară, dacă din po- 

trivă vei fi un răi şi or lipți (szc) aceste di sus, apoi 1ră- 

măni atăt mii sau soţii mele ca să socotim alt clironomu, di 

fraţii tăi, şi tu să rămăi neîmpărtășşit cu nimică ; cu toate că 

nădăjduescu pe mila lui Dumnezăti ca să-ți dăruiască darul 

şi blagosloveniia Sfinţii Sali.» Va face pentru aceasta <şi în 

formă diiată». 

Instrucție adausă, ca să se dea actul lui «lancu copilu»: 

«să nu te vadă nimi cănd lii da în măna lancului, nici 

cumnatu, nici soră-mt..., să el dai pe ascunsu, dar în- 

dată să mergi tu la Tomeşti. Și vă deșchideţi ochi: cu cel 

mai mic lucru de v'oi găsi, vai de voi.» 

9. 23 lunie 1823. loan Sandu Sturdza-Vodă către loan 

Virnav biv Vel Logofăt, pentru procesul dintre Aga Costachi 

Jora de la Dolniceni, de o parte, şi Ruxanda Donici de la 

Buhăceni şi Iordachi Țintilă de la Dingeni, de alta. Se ceruse 

la 1820 Ruxandei «harta iscălită de răposatul Vornic Gavriil 

Conachi şi Spatar Mihălache Costache». Se decide a se 

scurge iazul pentru a se vedea vechile iezături. Să cerceteze 

şi Virnav, cu carte de blestem, la Trușăști și aiurea. Pecete 

cu chinovar. 

10. 19 Novembre 1823. <Herșcu Mătăr ot Dorohoii» 

(semnat evreiește) se îndatoreşte a da lui Grigori Crupenţchi 

«fănul din Ţint. Botoşani, rămas din fânul împărătesc, ce și 

dum[nealiui îl are cumpărat de la Ocărmuirea». 

11. 9 Maii 1825. loan Sandul Sturdza- Vodă, lui «Jordachi 
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Balş biv Vel Comis i Vasăle Tăutul biv Vel Paharnic», pen- 
tru hotărnicia Dolnicenilor. Un pirăă «S'ar fi făcut multe 
vărsături şi nu-ş păzăște urmare matcii lui păr în Jijia... 
Unde să înmulțăsc scursurile părăului .. . Cotindu-să Jăjiia.» 
Pecete cu chinovar. 

12. 7 Iunie 1827. Scrisoare către Luca Goilav. De ce nu: 
dă preotului și dascălului ciarbă să-ș facă făn?... Dacă nu 
mi-i da iarbă, apoi vei da făn gata, ş'apoi cu mine îţ vei 
căuta. În destul că multe punturi ş'ale condractului nu să 
păzesc, și aceste nu-s lucruri negustorești, nici nu-s pentru 
cinste mă, nici a du[ mita li.» 

XIV. Acte din Museul Sinaii. 

1. Bucureşti, 20 August 7137 (1629). Alexandru-Vodă, fiul 
lui Iliiaş, dă «bisericii Domniei Mele, care este în cetatea 
Domniei Mele în Bucureşti, cu hramul Bunei Vestiri a Năs- 
cătoarei de Dumnezeu și preuților (cmtusuHat) şi diaconilor 
cari sint slujitori la sfinta biserică . . . locul bisericii Doamnei 
Maria (ascrom UpKES PEnXArRS MapieR) ... şi cu loc de prăvălii 
(npagaaiu) la uliţă (Sanut)> şi S pnennuriu; none "ror avkeruw 
BA UPRWR PenXKAcR MapieR n che m'ke'ro 3n IphKhAlH BHAO ze 
Aero PenAckS Ta WT RoPAa CHHAn-Nati4 ; A UBREA Pena 
Mapien wnă heyagua ck cS, n wepana nSera Tau HHBS, 4 N9ToM 
FRĂd £C BHA CHAA Eh AHILE FeARMH, Bh Had RTOpA renalc)aie, 
4 TCARAUI ChMOTPHLOA Che RHCHIXAH NSUTENHHAN NpARH'TEAlE 3A. 
KSOHO Pak BHA EU CCARMIL RAKO cil ea IDRRĂ FCARMH H3 
rpaAS ApSr [Ac] FoAck ue Havkan wm HHTAE, A PCARMH Ch AdA Hi 
NOMHAOEAA 110 CTA UpKES PeAEMH cnc Top av'bere («la răspintie; 
fiindcă acest loc de biserică al Doamnei Mariei şi cu locul de 
prăvălie ai tost loc domnesc, încă de pe cînd cu Sinan-Pașa: 
însă biserica Doamnei Mariei a fost prădată și a rămas pustie, 
numai cîmp; iar, cînd au fost în zilele Domniei Mele, la a doua 
Domnie, iar Domnia Mea am văzut cu toți cinstiții boeri 
împreună, și văzînd Domnia Mea că această sfîntă biserică 
a Domniei Mele n'are nici-un venit de nicăiri, iar Domnia
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Mea am dăruit-o şi am miluit-o pe sfinta biserică a Domriei 

Mele cu acest loc». Marturi: Hriza Vel Vornic, Papa Vel 

Logofăt, Dumitraşco Vel Vistier, Miho Vel Spatar, Dumitrachi 

Vel Stolnic, Diiamandi Vel Comis, Costandin Păharnic, Con- 

dilo Vel Postelnic. Serie Lepădat Logofăt. Pecete peste hîrtie, 

cusută cu mătasă albastră (dată de 7136). Monogramă și 

inițiale cu roşu. Iscălitura domnească. 

2. Bucureşti, 14 lanuar 7138 (1630). Leon-Vodă, «preoţilor 

şi diaconilor, anume popa Borcea. Eclisiarh (akancHapy) și 

popa Ivan şi popa Dragul și Stanciul diaconul de la sfinta 

biserică din clerul (sanpoc) Domniei Mele, din Curtea cetății 

Bucureştilor (6S:Speipekare), unde este hramul Bunei-Vestiri 

a Născătoarei de Dumnezeu». Îi scuteşte 3a EHp HU Sa BOA H 

3a CSA WEUA HI 34 RON Hi Bă MEA, H 84 ROA H 34 Sr un 34 

KOHH 34 WAâk, H 34 KHHApHu n 8ă NeXăphiuie i 34 npeakh nic 

HGRUĂA, N 34 KhBAa Ch CEHOAM, H 3 A0H, H 34 AEM, A 34 

Maza, H SA BAHMCTEORANIE, H 34 Rhcia CASWKBCRE H TA AEHĂtA 

€ANKA cST ngra Akko S BEA rcABamI («de bir şi de boii şi 

de oaia sacă și de cal şi de mied și de ceară şi de galben și 

de cai de olac și de vinăricii şi de Păhărnicie şi de schim: 

bul banilor şi de cîblă cu fin și de său și de dijmă şi împrumut şi 

de toate slujbele şi mîncăturile care sint peste an în ţara Domniei 

Mele»). Vede cărţile «lui Radul Voevod şi a fiului lui, Alexan- 

dru Voevod». Întăreşte pentru ca să fie pomenit, cu părinții 

săi, la liturghie. Ordin cătră «tine judeţ cu 12 pirgari (nSaragn) 

din oraşul Domniei Mele din București, şi voi birarilor (BHpapu), 

şi alte slugi ale Domniei Mele». Marturi: Ivașco V. Ban, 

Hrizea V. Vor., Vladul V. Log., Dimitrachi V. Vist., Miho 

V. Spat., Conde V. Com. Muşat V. Stol., Vasilie V. Pah, 

lanachi V. Post. Serie <Uriil Năsturel». Pecete peste hirtie, 

cusută cu mătasă albastră. Monogramă şi inițiale cu roşu. 

Iscălitură domnească. 

3. 9 August 1759. «Iordache Ramadan biv Vel Postelnic, 

terzimanul de la Armada prea-putearnicii Porţ a Înpărăţii 

Otomanești și șteofilatul al Prea-Sfintei şi dumnezeeștii Bisearic 

cei mari, Patrierşii Țarigradului . . .„ aflăndu-mă aicea la Scau- 

n[ul] Craiovei», dă «la sfăntul lăcaş al prea-curatei Născătoarei 
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de Dumnezeu şi pururea-Feboarei Mariei de I[a] sfănta mă.- n[ă)stire Şăgarcea, unde să cinsteaşte și să prăznuiaşte ramul Sfintii Adormiri, o moșie anume Lipovul, i Valea-Rea, i Băl- 
dăluiul, ce iaste de moștenire din Sălcuţa, și moara de acold, — care moșii și moară le-am cumpărat și eii de [a] dum. Cos- tandin Filipescul biv Vel Medd. şi de la jup[ăneasa dum- nealui Marica !, epitropii răposatei Păh. Stancăi Obedeancăi, 
în Divan, înnaintea dumnealor tuturor boiarilor, drept ti opt 
sute tocma.» Dă satele, «ca să fie pentru hrana şi buna chi- 
vernisala aceştii sfinte case, şi mie, şi răpoosaţilor părinților 
miei, Dumitrașco Spatariul i maică-mea Mariei şi a copiiilor 
mici și a tot neamului miei 2.» Dă actele egumenului, chir 
Ioachim. Iscălesc : Leoprptos Papla]ăsyns, 2pomy Meyac Tos- 
TEAwnos, Oparţopăvos Tijs Gaorzijs dBopamuijs ăpu4dac mai M&jac Îmevovbhazas ris rod Xprsrob Meyădyjs 'Exxhmoias (pecete cu 
coroană), C. Strănbean[uj biv Vel Vist., B. Gan: biv Vel 
Stol[ni]cu, C. Știr[bei] biv Vel Stol[nije, R. Socoteanul (2) biv Vel Șat., C. Argeltoianul] biv Vel Sărd,, Șt. Prăs[coveanul] 
biv Vel Medl., F: V: biv Vel C[o]m[is], Marica Fil[ipeasca], Bar[bu] Fălcofianuj biv a-ti Logt.,...P. Obed[eanul) biv Vel Şatrar. Scrie «Toma Logft. za Divan». 

4. București, 1-ii August 1768. Alexandru Ghica-Vodă dă 
mănăstirii Sf. Spiridon şi Visarion din București «2.000 stăn- 
jăni de moșie, masă din moșşiia domnească de la oraşul 
Flocii sud. Ialm., și cu tot venitul bălții domnești de la oraș, 
care moșie fiind din moşiile domnești și aflăndu-să şăzători slu- 
jitori de la atastă Căpitănie, făcut-am Domniia Mea socoteală 
ca să o închinăm la atastă mănastire, precum şi alți trecuți fraţi 
Domni aii dăruiti și au afierosită dintr'ale Domniei. Deci, ca 
să ştim cătă moșie iaste, fost-am orănduitii Domniie Mea de 
Sai hotărăt cu boiari hotarnici, și S'ai aflati masă stănjâni 
4.166, din care socotit-am Domniia Mea ca Stănjăni 2.166 să 
rămăe pentru orașanii şi slujitorii de acolo, să să hrănească, 
cum şi pănă acum, slobozi, că din destul le iaste lor a-și 

1 Y. Cronica lui Constantin Căpitanul Filipescul, Prefaţa. 
* Pentru Ramadani, v, mai Sus, p. 114, nota 1.
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avea toată hrana pe atastă sumă de stănjăni, încă cu de 

prisosit. Iar aceşti stănjăni 2.000, masă, şi cu toată balta din 

oraşul Flocii, să aibă a o ţinea şi a o stăpăni sf|ăjnta mă- 

năstire. Care sumă de stănjeni pănă unde să fie slobodă şi 

pănă unde să stăpănească mănăstirea, vom orăndui Domniia 

Mea de să va osebi şi să va împietri, iar balta, cum zicem, 

să fie toată cătă va fi ţiindă, cu tot cuprinsul ei, pe seama 

sfli]ntei mănăstiri. Pentru că, aăastă sfțăjntă mănăstire fiind 

zidire noao şi fără de alte venituri, m'am milostivit Domniia 

Mea de o ami ajutorat cu afastă afierosire de moşie din 

moșiile domnești, ca Domnu, ce avem voe la ceale domneşti, 

și mai ales a da şi a închina la lăcaşu lui D[u)mn[e]Jzei, de 

unde cu nici un fel de mijlocire nu să mai poate strămuta, 

ca lucru ce s'a dat și s'a afierosit lui D[ujmn[ejzei, ci încă 

întărite şi întemeiate și de cei din urma noastră oblăduitori, 

ca să fie sflijatei mănăstiri de ajutoriii şi de întărire, iar 

Domniei Meale şi răposaţilor părinților, moşilor și strămoșilor 

Domniei Meale veatnică pomenire. Rugăm dar şi pe alți întru 

Hristos frați Domni carii în urma noastră să vor aleage de la 

D(o]mnu D[u)mnfejzei oblăduitori aceştii creştineşti ţări, să 

întărească daniia atasta și cu hrisoavele Domniilor Sale, — ca 

și ale Domniilor Sale danii și afierosiri de cei mai din urmă 

să fie în seamă ţinute şi întărite.» Marturi: fiul Grigorie 

Voevod şi «totii Sfatul»: Costandin Creţulescul V. Vor. de 

Țara-de-sus, Părvul Cantacozind V. Ban, Radul Văcărescul 

V. Vor. de Ţara-de-jos, Dimitrașco Racovli]ţ[ă] V. Vist., 

Dimitrachie Ghica V. Spat., Nicolae Dudescul V. L.og., Ia 

nachie Văcărescul V. Clu&., Iordachie V. Post., Nicolae Știr- 

bei V. Pah., Ianachi Muruz V. Com., lordachie Caragea V. 

Stol., — Saul V. Sărdar, «i e—» (sic). «Şi s'aii scris hriso- 

vul acesta... de popa Florea dascalul slovenesc ot S: Gheor- 

ghie vethi» (sic = Vechii). Monogramă şi inițiale cu ros. 

Titlul domnesc cu. aur. Înflorituri polichrome. Pecete mică, cu 

chinovazr, din 1766. Iscălitura domnească. Pergament. 

5. [August 1770. Paisie, stareț de Neamţ, către Constan- 

tin-Vodă Moruzi. 
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Prea-Inălțate D[oa]mne, 
Cum m'am înştințat din cartea dumisale Vel Log[oJfet, care, 

din luminata porunca Măriei Tale, care s'au scris cătră mine, 
cum că adecă, cu hotărîre ai hotărît Măriia Ta şi cu tot 
Sfatul Măriei Tale ca să ni să dea noaă sf[ă)nta măn(ă)stiria 
Neamțului drept (?) lăcuință, am scris cătră Măriia Ta prin 
trimisul miei, d[uJh[oJvniculi Irinarhă ieromonahu, pre carele, 
neputind eu însumi a mearge, pentru multa neputința trupu- 
lui mieii, l-am trimis în locul miei, cu multă rugăminte și cu 
multe lacrămi cătră Măriia Ta, ca să te milostiveşti asupra 
ticăloșiei meale şi să mă uşurezi de sarcina atasta grea și nn 
lesne purtată, lăsindu-mă Măriia Ta a-mi săvirşi rămășița vieţii 
meale la sf[ăjnta măn[ă)stire Săcui, cu fraţii cei adunaţi întru 
numele Domnului, — arătînd şi cîteva pricini pentru care nici 
cu uni chip nu-mi da măoa a mă împovara cu aăastă înfri- 
coşată povară. Și avem neclătită nădeajde pe D[ujmn[ejzei 

„la prea-bogată mila Măriei Tale cum că te vei milostivi Măriia 
Ta la umilite lăcrămile meale și mă vei ușura de atastă as- 
cultare, şi aşteptam cu toată bucuriia mila Măriei Tale, rugăn. 
du-mă lui D[ujmnezei zioa şi noaptia ca să dobindesc do- 
rința sufletului miei. lară, după ce s'aii întorsu Trimisul miei, 
Vineri, în Avgust 9, în vremea vecerniei, şi l-am întrebat ce 
au lucrat D[ujmn(ejzeii prin trimitirea mea atasta, și duhov- 
nicul, știind aşăzarea ticălosului miei suflet, ca să nu mă 
măhnească de năprasnă, ai dat numai în miinile meale lumi- 
nată cartia Măriei Tale și a prea-sfli]nţitului stăpîn, zicindu- 
"mi că, cetindu-le, voit înțeleage, și ai eșitu dinti chiliia mea. Și 
ei, după ce aii însărat, noaptea, la liniște, am deșchis cartea 
Măriei Tale și a prea-sflijnțitului stăpîn, şi, după ce le-am cetit, 
ami venit la foarte mare spaimă şi minune de lucrulă ce 
s'aă făcută, cu totulu preste nădeajdea mea. Că, în loc casă 
mă ușurez de sarcina atasta, Măriia Ta şi prea-sflijnţitul stă- 
pini îmi porunciț cu hotărită poruncă, ca, lăsîndi toate prepu- 
surile și pricinuirea, negreşit să mă ridic cu o parte din sobor 
Şi să mergi la sf|ăjnta măn[ăjstire Neamţul şi să mă așezii. 
Și încă și cu mai multă spaimă m'am spăimiîntat, văzînd con- 
deiul Măriei Tale, că a&astă hotărire a Măriei Tale, cu darea
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sf[i]ntei măn(ăJstiri Neamţului, şi spre buna pildă și a celor- 

lalte mănăstiri sfinte: de acest lucru mai virtos pănă la suflet 

m'am spăimîntat; de care și Sijijnții Părinţi cei desăvârșit 

fugea, Că cine sînt ei, prea-înnălțate Doamne, de unile ca aceas- 

tea păreri ai primit, de ticăloșiia mea? Ei sîntii slab şi nepu- 

tintosă, şi mai mortii, și cu sufletul și cu trupulii. Sufletul miei 

nu pot să-l îndreptez după voia şi poruncile lui D[ujmo!e)zeii. 

Soborul părințiloră, carii preste voia mea s'au adunat cătră 

ticăloşiia mea, întru numele Domnului, neputind a mă dez- 

bate de multă rugăciunea lor cea cu lacrămi, va fi mie spre 

vea&nica osîndă la zioa judecății. Pentru că nu pociii nici su- 

fleteşte, nică trupeaşte a îndrepta la calea poruncilor lui D[ujm- 

n[ejzei. Şi încă, peste aceaia nesuferită sarcină cu care m'am 

însărcinat, și încă mai cu grea sarcină Măriia Ta m'ai însărcinat. O 

amar sufletului miei! Și dintr'atastă pricină s'ai rănit inima mea, 

şi amar am plins toată noaptia aceaia, şi, făcîndu-să zică, am 

adunat în chiliia mea pre toț părinţii duhovnici, ami arătat po- 

runca Măriei Tale şi a piea-sfințitului stăpin, plitogind amar 

pănă la amiazizi, neputînd mintea mea să agungă cum să scot 

la cale-porunca Măriei Tale. Părinţii duhovnici, văzinad lăcrămile 

meale, mă mîngiia în tot chipul ca să nu mă măhnesc, făgă- 

duindu-să înnaintea lui D[ujmnezei că, după putinţa lor, pănă 

în sfărșitul vieţii lorii, să-mi dea mie mănă de agutoriui. Deci 

şi ei, mîngiindu-mă oareșce, cu măngiiarea lor, am începutii 

a socoti că, de nu ar fi fost cea deosebită proniia lui D[ujm- 

n[eJzei, spre mai bună întemiiarea soborului Părinților, carii 

pentru mîntuirea sufletelor sale multă vreame ai pătimit de 

nepovestită sărăcie și lipse, foame şi goliciune, și toată strim- 

torarea vieţii cu mulțămită cătră D[ujmn[ejzei, pentru măn- 

tuirea sufletelor sale, — cum ar fi fost cu putință să treci Măriia 

Ta rugămintea mea cu care mam rugat cu atitea lăcrămi ca 

să mă uşurezi de atasta? Ci încă mai mult mai vărtos te-ai 

întărită D[oJhul Si[ă)ntă ca să nu te pleci la lacrămile meale; 

socotind, ca și în viața mea, şi după moartea mea, să fie so- 

borul acesta chivernisit şi întemiiat cu toate ceale trebuin- 

&oase, şi, întemeindu-să cu a&utoriul lui Dumnezei, să să facă 

oareșcare pildă și celoralalte mănăstiri sfințite. Şi, socotind 
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că, după Dumn(ejzăiasca Scriptură, tot sufletul să se supue stăpînilor celor ce mai multi biruesc, câ nu iaste Sstăpiînie fără numai de la D(ujmnezeii, şi, care stăpinii sîntu, de la D[u]m- nezeii rînduite sînt, — pentru aceaia cine să împrotiveaşte stă. Pinirii, lui Dumnezei să împotriveaște, — m'am Supus și ei din tot sufletul miei şi din toată inima poruncii Măriei Tale şi a prea-sfințitului stăpin, ca poruncii lui D(ujmnezei, măcară că și în toate zilele vieții meale, după D[ujmnezăiasca Scriptură, tuturor stăpîniilor celor de la D[u]mnezei rînduite am fost Suppus și plecat. Cum și de acest lucru m'am rugat Măriei Tale, iară nu m'am împrotivit să nu fie una ca atasta, Ci, de Vreame ce așa au fosti voia lui D[ujm[nejzei şi a Măriei Tale şi a prea-sfințitului stăpîn, m'am Supus jugului d[ujmne- zăestii ascultări și am început a rîndui prin părinţii duhovnici, prin frații din soborul nostru, carii să meargă cu mine la sflăjnta măn(ajstiijria Neamțului, şi carii să rămie la sf[ă)nta mănlă)stire Săcului. Li s'au făcut toată gătirea în 4 zile, șia 5 zi, Miercuri dimineața, Avgust 14, după d[u)mnezeiasca, le- turghie, trăgindu-să clopotul cel mare, și, ducîndu-să tot so- borul în sf[ăjnta bisearică, după obiceaii m'am închinat la sflijntele și cinstlijtele icoane, şi am rinduit pe un duhovnic să rămiie în locul mieă, şi învățindu-l cum să să poarte, Şi Cum să povățuiască sufletele frațiloră la calea măntuirii, şi să caute buna rînduială cea dină lăuntru și cea dinu afară, după aşăzămîntul Sf|i]nţilor Părinţi. Așijderea și pre frații carii s'au rinduit acolo să rămăe, i-am învăţat ca fieştecarele să rămie dintr'înşii să să Supue celui rînduit de mine, ca însumi mie, după voia poruncilor lui D[ujmnezeii, petrecînd fieștecarele întru ceale orînduite slujbe cu frica lui Dumn[ejzeii. Și așa am eşit din besearică şi din măn ă stire, ca să viu la sf[ă]nta măn[ă]stire Neamțul, — petrecindu-mă tot soborul. Și era a vedea atuncea, prea-innălțate Doamne, un lucru prea-slăvit: Eă plingem şi mă tînguiam cu nemîngiiate lacrămi, rumpiîn- du-mi-să inima mea, cum pot să mă despart de fiei miei cei iubiţi și duhovniceşti ; aşijderea şi tot soborul, fii fiind d[ulm- n[e]zăeștii ascultări, după dragostea lor cea după Diujmnezei, Care aii cătră ticăloşiia mea, plîngea și să tinguia cu umilite ]a- 
71304. Vol. VII, 

1!
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crămi, nevrînd a să despărţi de mine. Bolnavii, cum ai putut, 

ai eşit din bolniţe; mergînd eii cătră dînşii să mă erte, plingea 

şi să tinguia cu umilite lacrămi, cum să să despartă de ve: 

dearea mea. Deci bolnavii ai rămas pre loc, lacrămi curgînd 

pre feaţile lor, neputind să mă petreacă. Iară celalalti sobor, 

mai cu toţii, mai petrecut cale ca de un tas, şi pre oarecarii 

dintr'înșii, carii era rînduiț să facă privighiere Maicii lui Dum- 

n[ezeii, abia i-am îndemnat cu multe lacrămi să să întoarcă 

îanapoi, iară ceaialalţi, mai tot soborul, m'ai petrecut pănă 

la sfțăjnta măn[ăjstiria Neamţului. La care vrînd a întra noi, 

ne-au priimit cu întîmpinare irumoasă părinţii mănăstirii Neam- 

ţului, cu orinduiala ce mi sai părut şi mai presus de cit mi 

să cădea, cu trasul clopotilor, cu preoții, cu diaconii, şi m'au 

dus în sf[ăjnta besearică cîntînd irmosul Maicii lui D[ujm- 

nezei, și, după obitnuita închinăciune, la sfintele şi cinstitele 

icoane, am arătat Sfinţiilor Sale părinţilor cum că venirea 

mea la atasta sf[ăjntă mănăstire n'ai fost după căutarea 

sai voirea mea, ci după hotărirea şi porunca Măriei Tale şi 

a prea-sfilnlțliltului stăpîn. Carii văzindu-o și Sfinţiia Lor. 

m'ai priimit cu toată bucuriia, şi mi-aii dat pe samă toate 

ale sfintei besearici, şi ce să află în lăuntru în mănăstire ; 

iară ceale dinnafară, fiind temiinică vreamea lucrului, nu le-ai 

dat măna Sfinţiilor Sale a da în seamă toate, şi noao a priimi, 

fără numai aşa s'aii socotit mai cu vreme, du[pă] ce să va 

aduna piinea, și să va face finul. Chilii, căte sai putut a să 

deşărta pentru o parte din soborul nostru, sai găsit, cu ca- 

sele de ospeţ, cu eclisiarhiia, ca la vre-o 15, părinți du- 

hova[ijcă trei fiind, cîte unul la o chilie, ca toată slujba du- 

hovnitască fără de împiedecare să poată a o împlini; iară 

ceaialalți părinți, căte 3 şi cite 4 Sai aşăzat, ca la vr'o 

40 de fraț, la cealealalte chilii, împreună și cu copilul Scar- 

lat Rosetii, pre carele de la s[fânjta mănfăst[i)re Săcul l-am 

adus împreună cu mine. Iară ceialalţi fraţ carii m'aii petrecut 

pre mine, toți au voit să rămăe împreună cu mine; însă, ne- 

avind unde capul să-ș plece, cu multe lacrămi și cu multă 

jale s'ai întors înnapoi la sffă)nta măn|ăjstire Săcul, așteptind 

mila lui Dţujm(nejzei şi a Măriei Tale, pentru bună așăzare, 
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după facerea chiliilor. Adevăru vestescă Măriei Tale: loc ce 
ai văzut ochii miei cu grei s'ar fi aflat să fie cuviintos pen- 
tru sobor mare ca acesta, de toate îndemînatec. Venirea la 
sfțăjnta mănăstire prea cu multă lesnire și uşurătate, morișca, 
lingă poarta sflijntei măn(ăjsti[r]i și alta, prea aproape, iaste 
cu putinţă a să face, şi mare odihnă va fi săborului de măcinat 
făină ; lemne prea multe şi prea cu lesnire pot a să aduce 
pentru tot săborul; țăranii şi robii sflijntei măn[ăjstiri, din 
prea-covirșitoare mila Măriei Tale cătră sufletele părinţilor, 
lea să) treacă fără vătămare şi primejdiia cea sufletească — ! 
la altă loc cuviintos prea mare liniște și odihnă va — sufle- 
tului miei şi părinţilor. Chiliile, după cuviintoasa rînduială, 
de ar fi fostii cu putință să să facă cu doao rînduri, unele 
preste altele, așa socotesci că ar fi încăputiă ca la 200 de 
Părinţi înlăuntru la sf[ăjnta măn(ăjstire. Pentru care lucru, 
adecă pentru zidiria chiliilor şi a bolniții, cu toată rînduiala 
eii, de neocolită nevoe, şi pentru toată ceaialaltă întemeiare 
a soborului, aruncăm grija la proniia milostivului D[ujmnezeu 
şi la atotputernicile rugăciunile Născătoarei de D[umnejzei şi 
la prea-bogată mila Măriei Tale. Vestesc încă Mării Tale că, mai 
înnainte de ducirea mea la Sf[ăJnta Gora, m'ai fost învread- 
nicit D[ujmaţe zei, încă fiind eii în tînără virstă, a veni aicea 
la închinăciunea sf[in]tei icoane, și nepovestită buc[ulrie am fost 
simţit în sufletul miei, învreadnicindu-mă de trei ori a ţinea 
cu pâcătoasele meale mini sf[ănta și d|um)n[e]zăiască atasta 
icoană, și am simţit şi Ssimţitorii și sufletește minunea lui 
Dum(nejzei, și cu multe lacrămi am pros[lă]vit minunele lui. 
Și de atuncea D[ujmnezeiă ştie cătă draglo]ste am avut cătră 
acestii sflă]ntu loc, și acum, cu neurmatile judecăţile lui D[ujm- 
nezei, prin bogată mila Măriei Tale dindu-să spre lăcuința 
or — sflă]nta atasta măn(ălstire, și fiind eu a mă —pu miei 
și năcăjit vr'o ş zile, întru care pănă în sfirșit au fugită som- 
nulă dină ochii miei: cum am întrată la sflă]nta besearică 
și am văzută sf[ăjnta icoană a Maicii lui D[uJmnezei, carea 
iaste după D(ujmo[ejzei nădeajdea măntuirii meale, îndată 

' Rupt.
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mi s'au prefăcutii toată măhniciune și întristare spre mare 

bucurie și veseliia cea sufletească, şi, la priveghiiare, după 

sfță)nta ev[an]gh[ellie, vrînd să mergi la chiliia mea, ca să 

mă odihnesc de multele osteneale ce am fost avut într'aceale 

zile, cu multe lacrămi m'am rugat Maicii lui Djumne]zei ca, [din 

mila Sfjin)ții Sale, să-mi dăruiască măcar un das să dormi, 

temîndu-mă ca să nu pătimesc vreoareșcare vătămare din 

multa nedormire, ci nu mi s'ai întîmlat mie altă dată în viaţa 

mea, Și, cum am întrat în chiliia mea și m'am culcat, din 

mila Maicii lui D[ujmnezeii am adormit cu foarte dulce somn, 

ca la 2 tasuri, și mi sai ușurat toată acea greutate ce am 

avatii, şi foarte mă bucurii şi mă veselesc că m'aii învread- 

nicit milostivul Dum(ne]zei a vedea des sf[ănjta icoană a Maicii 

lui D|umnejzei, mîngiindu-ne ca cu oareșcare ceriă pămintesc 

cu atasta sf[ăjată și d[um)nțejzăiască besearică, întru carea cu 

toată odihna este cu putință a încăpea soborul părinții]lor. 

Acestea toate am vestit Măriei Tale, și mă rog, pentru dra- 

g[o]stea lui D[ujminejzeii, să nu te superi Măriia Ta asupra 

ticăloșiei meal[e], pentru atitea lungiri de cuvinte, că, la 

drag[ojstea Măriei Tale cea după D[uJm[nejzeii nădăjduindu-mă» 

am îndrăznit a vesti ce am avut în inima mea 1». — Copie 

întrun caieţel in 8. 

6. C. 1780. «Foie pentru odorile bisericești [de schit] . . . 

Cărţile biserecii: 1 ivanghelie de Țara Ungurească, 1 îvan- 

ghelie de Rămnic.. . Carte scrisă de mănă pentru cuvânt... 

1 carte pentru dum[ne)zele]ști docme .. ., Carte alfavita..., 

1 carte pentru proniia lui Dum(nejzeii..., 1 carte Mărgărit 

ectovr. (sic); să află la Filipu pă pod Mogoşaei. .. Vitile.,. 

5 ghivoli de jug, 20 ghivoiițe cu malaci lor.» 

7. Septembre 1817. Gramată a patriarchului Chiril de Con- 

stantinopol. Indulgenţă pentru un «Nicolae din Ungrovlachia». 

3. 26 Novembre. 1821. Diată. «On notin de cal... doi 

că[rlani de cai... Jupăn Năstase Grecu, ginerile lui Socol 

din Agieni.» 

a Cf, Zsforia lit. rom. în sec. al XV-lea, |, pp. 392-3: 
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XV. Documente din exposiţia de antichităţi din Craiova (Decembre 1903-lanuar 1904). 

I. Bucureşti, 21 April 7072 (1564). Petru-Vodă întărește o moșie, cu acte de la nokonuar EAAAA BOEROA, KaaSrepa. Pome- nită și o Alejuisrs&unn. Nume: Mija, Stănislav. Divanul ca în documentul din 1563, în ediția Cronicii lui Constantin Căpitanul, p. 66, nota 3, dar Vel Logofăt e Ioan și e a se adăugi Ghiorma Post. Scrie Oana. Pecete peste hirtie. 2. 71[19-20] [acoperit]. Radul-Vodă Mihnea, «nepot de fiă (anevţeiS) al lui Alexandru-Vodă», pentru satul Predești, cum- părat şi de la «<Gănsacu dor[obanțul] u Feregi». Se pomenesc: MAMHHA Beau, Beleias(a], Vladul Drăgoesei, AA NWTASR &pen- reg. Divanul ca în actul din 29 Mart 1611, mai sus, p. 49, n” 9, dar adauge, în locul lui Mihalache : Panait Stolnic, Coci Comis, Stanciul Păharnic! (ef. vol. V, p. 480, n* 8). Scrie Nagoe. — Pergament. 
3. 2 Mart [1616; pe foița de de-asupra; în original data e acoperită). Radu-Vodă Mihnea pentru fiii Cocei biv Vel Agă: Gavriil vt. Păharnic și Lupul Postelnic, cari aă parte din satul Preutești, cu vecini între cari: Măican. Se pome- nește jupanița Dariia. Divanul ca în documentul din I6I5, tipărit în vol, V, P. 297, n” 18, dar Vistier e Necula, Miho, Spătar. Scrie Lepădat, Pergament slavon. 

4- București, 6 Maiă 712 (1618). Alexandru-Vodă, fiul lui Iliaș, pentru o judecată a Buzeştilor. Ea fusese începută de 
Radu biv Armaş, Preda vtori Spătar, Stroe [Postelnic) [rupt], în Domnia lui Mihnea-Vodă2, O pierd la sfîrșit Sima Stol- 
niceasa [lui Stroe], Catalina Băneasa [lui Preda; vol. V, p. 
297, n” 18], şi fata ei Mara, Maria şi fratele ei Radul Pos- telnicul (fii lui Radu; Odobescu, în Ap. Ac. hRom., seria veche, X, p. 324). Locuri: «Locul Singurov, Măgura Cerătulov, Drumul Ascunseay». Nume: Măniţe, Mănila, Cortan, Potrăg, popa Albul, Botoe (femeie), Curicea, Răsip, Ghidoe. Divanul în- 

! Pană Grecul și Cernica Știrbei trecură deci de la Radu Șerban la noul Radu-Vodă, din Divanul căruia dispar îndată. 
? V. a mea Jiforia lui Mihai Viteazul (supt presă),
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tocmai ca acel din 28 Decembre precedent (vol. V, p. 437, 

n 4), sati din 16 Lunie următor (idid., p. 683). Slavon. — Fo: 

tografie. 

ş. 12 Mart 7128 (1620). Gavriil Moghila-Vodă, pentru o 

ocină la Vrăbcin (3ic), socotită în uje, cumpărată 84 EAHH 

pes. Se pomenesc: 6AHd AcwuSrSsun(n], EAHă EMHOCpAAĂ eSu- 

Ara S ankScTrun. Divanul ca în 1619; v. vol. V, p. 297, 

n” 10, sati, încă mai exact, ca acela din 13 Mart 1620, pomenit 

în același volum, p. 683. Slavon. Pecete peste hirtie. — Per- 

gament. 

6. [Data acoperită; pe o foaie: 1621]. Scriși ei Hamiza i 

Caplea acesta al nostru zapis, să s[ă] ştie că am văndut satul 

Vălsăneştii, preste tot hotarul, den cămpu, den apă şi din 

silișt[e] și den pădur[ea), fetorului nostru Jui Calot[ă], dereptă 

15.000 de banli| gata, ca săă fie lui moșie ohabnică, lui şi 

fitorilor lui și nepoților şi strenepoţilor . . .» 

7. Tirgovişte, 18 Februar 713! (1623). Radu fiul lui Mihnea, 

lui Tudor biv Vel Sluger şi fiilor lui, precum și «lui Dumitru 

fiul lui Dragomir Logofăt și Oprei şi lui Dragomir, nepoți 

(anajren) lui Dumitru, și lui Nedelco şi lui Lepădat şi lui Stan, 

cari ai fost cnezi din Podişor, în Ţinutul Olt> (ure BHA 

RREGH WTP CEA WTP NOAHUIOP). întărindu-li ocini socotite în 

uje (8). Ele fusese «de danie al jupăniţei Caplea, jupanița 

Repunkiu Logofăt din Bujlojrani». Cumpărătura se face în 

aspri. Locuri wr SAnuh, WTP pianik. Se mai dăduse un ciîa- 

murluc» drept 1000 de aspri şi un maauikS 34 rpaân drept 

2.000 şi un vecin, Nistor, drept 3.000 de aspri. Vinzătorii 

de odinioară fusese «Tudor Sluj. şi fraţii lui, jupan Ludosie 

biv Vel Logofăt şi Prăvul Logofăt ot Ruda» [pentru aceşti 

frați Rudeni, v. vol. V, p. 680). Întrun zapis ce se aduce 

înnainte, iscălesc: «ot Șărbănest[i) Manea şi Barbul și Bulghea 

şi Nichifor, şi din Buc[olvăţ Cr[ăjstea şi popa Stoica, şi din 

Comniţ (sic) plojpa Tudor şi Dan, şi din Brătuleștii) Pocea, 

şi din Periiaţ Pădure și Orzişor și Agafton monah, şi din 

Curteşoar|ă] popa Stoica». Divanul e întocmai ca acel din 20 

Iunie precedent — vol. V, pp. 180-1, n 23 —, dar Păharnic 

e Batiştea (adecă Vevelli; v. vol. IV, p. CXLVI, p. CXUYII 
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nota 3; p. cCLxIx). Scrie Lepădat Logofătul. — Perga- 
ment. 

8. Tirgovişte, 19 Ianuar [acoperit; pe o foiţă, 1641]. Matei- 
Vodă întăreşte o moșie, cumpărată cu aspri. Nume: Anghil. 
Divanul: — Vel Ban de Craiova, .., Radul Vel Vist., Drago- 
mir Vel Clucer, Preda Vel Spatar, Socol Vel Spat,, . 
Vel Comis, Vusna Vel Păbarnic, Costandin Vel Postelnic: 
Slavon, Iscălitura Domnului. Pecete peste hirtie, cu şnur 
albastru. 

9. C. 1643. Matei-Vodă intărește o ocină după un zapis, în 
care iscălesc: popa din Părăiani, Anghel din Șăștoara, Bă- 
ciilă)] din Obărşia. Divanul ca în actul din August 1643, vol: 
V, pp. 181-2, n 28. 

10. București, 30 April 7197 (1689). Costandin Băsărabi Voe- 
vod, pentru Diicul Vel Stolnic Șerbănescul, dindu-i satul Șer- 
băneștii (Ţ. Olt), şi anume «partea căt aii ținut tatu-săii ră- 
posatul Chirca biv Vel Ban (Rudeanu ; vol. IV, p. 37, nu; 
vol. V, p. 681], cu casele] de piatră și cu viile de acol[o] 
den deal», şi cu Rumîni, între cari: Vişan Grama, Tudor Bră- 
gariul, Cănda, Dinga, Gorun, Dumitru Hoţul, fiii popei Opri- 
ian. Satul fusese al «jup[ă]neasii Dumitra nii, juplă]neasa ră- 
posatului Chirca Banul, muma boijarinului Domnii Meal[e) 
Diicul V! Stol., dat de zeastre>, apoi zălogit «la Costandin 
vt. Comis și la frate.său Gligorașco Post,, fizorii lui Costan- 
din Peh. Vărzariul» (fiul lui Radu Armașul și pîrîșul lui Con- 
stantin Cantacuzino Postelnicul ; v. Ludescu, în Magazinul îsto- 
ric, V,p.4; N. Costin, p. 4; Documentele Cantacuzinilor,p. 80], 
pentru 500 de taleri; dobinda se urcă, în şepte ani, pănă la 
jumătatea capetelor. Divanul: Vintillă] Vel Ban al Craiovei, 
Ghinea Rustea Vel Vornic, — Vel Log., Iordache Catacozeno 
Vel Spat., Crăstea Vist., Alecsandru Vel Clucer, Dumitrașco 
Caramanlăul Vel Post., Barbul Urdăreanul Vel Pah., Șerban 
Vel Com., Costandin Știrbeaiii Vel Sluger, Dumitrașco Poe- 
nariul Vel Pitar, Bunea ytori Logofăt. Scrie Mihai fiul lui 
Stan Log. din Tărgoviște. Iscălitura Domnului. 

II. 169... [data închisă). «loană arhimandritul ală sfintei 
mănăstiri Hurezului», pentru o moşie ce dă mănăstirii «Po:
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lovragul», de curind dreasă. Se face socoteala în «funi mari». 

Pecete cu legenda: «Pecetea sfintei mănăstiri Hurezi». 

12. [Data acoperită ] Grigore [Matei]-Vodă Ghica întărește 

o moșie «<Radului Reașiţei», în hotar cu Radul Vist. Comă- 

neanul. Pecete octogonală cu chinovar. 

13. <1797 sud — sin — porecla — din sati — chipul lui — 

la față — părul capului — sprincenile — ochii — mustățile — 

barba —, carele fiind din suma scutelnicilor ce s'au orinduit 

pentru poslușaniia casii —, precum la catastihul Vistierii i-au 

aşăzatii după adeverinţa ce au adus de la dumnealor boiarii 

ispravnici ai acestui județ, ne aă dat acest pecetluit al Domnii 

Meale ; val şi supărare să n'aibă.» — Tipărit. Pecete octogonală 

cu chinovar, purtînd data de 1796. 

14. 10 April 1798. Privilegiu al lui Costandin Gheorghie 

Hangeri-Vodă pentru «Costache Rătescu Post[elni]t[el)». 

XVI. Din documentele moşnenilor din Cirlig 

(Ținutul Roman). 

1. Suceava, 15 Mart 6990 (1482). Ştefan- Vodă întăreşte vinza- 

rea satului Văleanii, lingă Iucaș, nSAAn iokamh, în Ținutul Neamţ, 

făcută de «Ana sora panului Dobrul Logofăt și cu nenoToat, 

cu Stantul, fiul lui Fetco cmapocrteksa, pe «200 de zloți tă- 

tărești» lui «Ivul diacii». Divanul ca la actul din rii Februar 

al actului precedent. Dar lui Vlaicul (unchiul Domnului ; v. vol. 

VI, p. 73, ne 2)i se zice numai «pircălab», fără a se adăugi: 

«de Orhei»; luga nu e numit «Vistiernic»; între Neagu şi 

Hărman e Gangur; după Bkpa nana Xipmana vine Bpa nana 

Xhpaana (Gherman) (cf. Tanoviceanu, în Cono. Jiterare pe 1900), 

fără Șandru Portarul de Suceava la mijloc; lui Macsin i se 

zice aici Macsim ; lui Gotcă (rorko) nu i se zice şi «Fete», 

înnaintea lui loan Păharnicul e Irimia Postelnicul. Pecete 

ruptă, atîrnată de un şnur roș-deschis. Pergament. 

2. Iaşi, 23 Mart 7063 (1555). Alexandru-Vodă, pentru «Ion 

şi sora lui Anna şi Sofiica fetele Varvarei konnaa Wann AHHEAĂ- 

AcVaur», întărindu-li moșia ce au de la nptAEA, HXb Wană AHMBĂ- 
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ASAur prin uric de la Alexandru-Vodă, npAkaa nauero : cun sat în Ținutul Niamțului, la Valea Neagră (Ha uopnomn noreuk), anume Briţcanii, care sat anume Brițcanii a fost dat de Oana Limbădulce konnan cROEMS Varvarei, Wnpoui wTr ApSriu sro AETH, H BHAO Tor cea BPHUKAHIN AAHO €Ni Ch KAkTEOE, KARE HHKTO 10 EMp'TH IA ei iWann AHMEXASAUE, HHKTO wT nasme ETO AA HE HAMAET "Toro ctao S34AT7n sro wm BAPRABA KonHaa ere, H TPHEHALE MIO WHA HMAAA HA Toro CEAS HA EPHUKAHH  H'EKaRko EPO ACBHEAA ispie aoroger n Spisaa ero («deosebi de alți fi ai săi, şi a fost acest sat Brițcanii dat ei cu blestem că ni- meni, după moartea tatălui ci Ioan Limbădulce, nime din seminţia lui să nu iea acest sat de la Varvara copila lui, şi hrisovul ce avea ea pentru acest sat Brițcanii a intrat în minile lui Fierie Logofătul şi acesta l-a rupt »). Hotarele vor fi cele vechi. Divanul ca în documentul din 9 Mai 1555, în Arch. ist, I!, p. rr. Lipsesc însă fii Domnului, Ioan și Bogdan [Cf. Pretendenji domneşti, p. 46). Lui Hira îi se zice întreg: «Ioan Hărrovici», lui Loan pîrcălabul de Neamţ : «loan Danciul», lui Veveriţă, de Roman: «Iosip Veaveriţă»; după Dan Portarul de Suceava vine fără întrerupere Şendrescul Spatarul ; Vistiernicul Ioan e numit «loan Perriciua» ; după Me- delean Stolnicul vine îndată Plaxa Comisul. Scrie tot <Cracalei Căpotescul». Pergament. Pecete ruptă ; șnur violet-albăstriu!, 

1 Un Limbădulce era la 1433 boier moldovean, Fiii săi Duma şi Mircea se întilnesc îndată şi ei ca marturi în documente (listele â-lui Gh. Ghibănescu, în Uricariul, XVIII, pp. 456-9),



II. 

DOCUMENTELE RAMURII CANTA A CANTACUZINILOR 

MOLDOVENI.



I. Caiet de împărţire a moşiilor. 

[P. 1). Văzănd slova părintelui nostru, la cari an ni-am 
născut, am scris și ei pe fii noştri. 

An 7218 [1709], Sept. 18, s'a născut fiica noastră Balașa. 
An 7218 [r710], tot întru acest an s'aii născut fiul nostru 

Ilie, luni 20. 

An 7220 [1712], Ghenari 14, S'aii născut fiica noastră Marie, An 7222 [1714], Avt. 30, sai născut Pulheria. 
An 7225 [1717], fiiul nostru Costandin, Mart 21. 
An 7227 [1719], Maiă 2, Safta. 
An 7229 [1721], Ghenari 9, Ion. 
An 7230 [1721], Dechemv. 25, iar lon, murind celalalt, 
An 7231 [1723], Maii 30, fiul nostru Iordachi. 
Iscălit: Iordachi Cant. Vel Com. [Deleanul : fiul lui Ioniţă!], 
[P. 2.] Let 7195 [1687), Fevruar 20, am însurat pe fiiul mie|ă) 

Ion: aii luat pe fata lui Costandin Vel Postelnic [Ciobanul]. 
[Toderașco Iordachi a scris?.] 

Let 7196 [1688], luna Mai 18, — Domnu: vă dăn. Ioan 
Costandin Voevod [Cantemir), din mila Domnului nostru Isus 
Hristos, s'au născut fiiul nostru [al lui Ioniţă din alineatul 
1] Iordachi [cel de la p. 1], Vineri, la opt tasuri din ză, în zioa de Sf. Mucenic Feodorii, în tărg în Trotuș: să să ştie. 

1 Balașa iea pe Aristarch (Hrisoscoleii), Ilie n'a trăit, ca şi Maria, Pulhtria, Constantin. Safta luă pe Dinu Cantacuzino Munteanul, fiiul lui Pirvu II (Banul). Alt on, postum, a fost Ioniţă Vistierul, care ţinu pe Zoiţa, sora lui Grigore Alexandru Ghica, iar Iordachi fu Spătarul, care luă pe o Roseteasă (Ge. Cant. P. 49%: tablă genealogică). 
> Ion deschide ramura Delenilor.
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7197 [1689], luna luli 10 — Domnu Ioan Costandin Voe- 

vod, — din mila lui Dumnezău s'aă născut fiiul nostru Şarban, 

Mercuri, la doaă tasuri şi umătate de zi, în zia de 45 Mu- 

cenici din Necopoli, în sat în Romăni: să să ştie). 

7199 [1690], luna Sept. 29 — Domn loan Costandin Voe- 

vod, — din mila Domnului nostru Is. Hs. sai născut fiul 

nostru Toaderi, în faptu zili, în zioa de Sfăntul părinte 

Chiriiac, în sat în Pișata, să să ştie?, 

7200 [1692], Avt. 30, sai pristăvit iubitul mieii frate loan 

Cantacuzino Logofătul al doile, tatăl acestor săraci de copii ce 

sănt scriş mai sus de măna lui. lar mie: mi-ai lăsat nemăn- 

găetă jale. Vasile Paharnic*. 

[P. 3.] În (a) patra lună după schimbare viețăi iubitului miei 

frate Ioan, rămăind cumnata Marie, soţăe lui, îngreuiată, ai 

născut pe fiiul lor Ioan, pe care iar noi l-am botezat, și în 

dorul lui i-am pus numile tătăni-săă loan, — Mercuri în 6 a'lui 

Dechemvrie, în sat în Ploscuţăni; şi am mulțămit lui Dum- 

nezăii de toati udecăţăle lui cele drepte și ascunsă. Vasile. 

| Întracest catastiv, scris de moșul mieii Todirașco Canta- 

cuzino Vist.-Mari, am scris și.noi împărțala ta mare făcută 

de moşii între noi frațăi, şi toate moșiile ce mi S'aii vinit de 

la părinți, şi căte am mai cumpărat şi eu, arătănd pricinile 

lori şi cu ce preţ li-am cumpărat. Iscălit: /Zordachi Canta: 

cuzino Vel Spatla]r 5. 

[P. 4 Velet 7186 [1678], luna Maii 26, —'Domn vă dai loan 

1 Muri fără urmași, în pribegie. V., pentru el, vol. VI, pp. 526-7. 

2 Toader e tatăl lui Ioniţă Cantacuzino cronicarul şi al unui Toader Spă- 

tarul, care are de fii pe, Constantin (Gaz. Cant., î. €.). 

2 Ion Jordachi dă încă zapise la 7 şi 29 lunie din acest an (vol. V, p. 

48; cf. p. 50, n 230). Piatra mormâîntală, la mănăstirea Bogdana, dă, în in: 

scripţia ei versificată, data de 1ii Septembre (Melbisedec, AVofize archeoloşite, 

p. 120). 

4 E alt fii, al lui Toderaşco Iordachi, — al doilea. Cf. şi st. Br. rom 

I, p. 336, nota 4 şi, introducind această îndreptare, vol. V, p. 590 (o schiță 

despre el). 

S Fiul cel mai mare al lui Ioniţă. 
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Antonie Rusăt Voevod — din mila lui Dumnezăii ei Toader Iordachi Visternicul am căsătorit pe fiiul nostru Vasile, Și i-am dat din căt ni-ai fost prilejul casăi, după cum stătură vremile la acesti răscoali, Deci, de acum înnainte, la nimic să n'aibă triabă a să mai mesteca cu cești frați mai mici!, numai, de va da Du(mnejzău să s[ă] mai poată tocmi atastă țară, — şi dacă oră mai vini ocinile ce am perdut de la măna noastră, de la Hotin? și de aiure, și de vom pute grijă şi pe cești cuconi mai mici, precum l-am grijăt şi pe dănsul, atunce i Sar socoti dintr'acele ocini să i să mai facă parte pe dreptate 
ce i s'ară vini, socotindu-să și altele toate cei s'au dat lui, — să agungă și cestorăi mai mici. Iar într'alt chip să nu să amestice la nimic nici odinioară, Și pentru credința ei săngur am Scris, să să ştie. Velet 7186, Avt. 24. Toderaşe lo] Vel 
Vist. 

[P. 5.] Ce i-am dat, să să ştie. 
1 salbă de 80 ug,, căte de 2 şi 3 ug., căte de 1o. 
1 lanțuh de aur de 240 dram(ujrți]. 
1 părechi brățări de Dansca cu jmalţi, 40 dramuri, fără lucru. 1 părechi sarj, căte cu un picor de balaş și în mijloc cu diiamant, 130 lei, 
1 inel cu diiamanturi mici și unul mare în mijloc, 70 lei. 1 inel cu patru diiamanturi, 40 lei. 
1 inel cu zamfir albastru, 20 lei. 
1 tiacă de aur, 30 lei. 
12 lieguri de argint poliite, pe 2 locuri; 295 dramuri. 4 piuliț de Brașăi poliite pe din năuntru ; 205 dramuri, 1 raft, o ţăntă albă şi una galbănă, 380 dramuri, şi 5 ughi polială. 

1 Sabie ferecată. 
1 raft albu. 
[P. 6.) Joderaş Vel Vist[îer]. 
Pol sat Plopeștii, cu vecini, cu heleșteă gata, vlost Niamţu (Țănt. Niamţul. 

! lon și Ilie. 

* Ocupat” de Turcii cin cetate,
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1 siliști lăngă Plopești, întriagă, Cărbunești. 

1 săleşte, tij întriagă, acol6, Vătămanii. 

1 sălişte tij întriagă, Brăneștii, cu un heleșteii gata. 

Pol sat Hărmăneştii, la Prut, vlost Iașii, cu vecini. 

Toate părțăle din Lăzăreni ce-s supt Stăncă, vlost Iașii, 

ce să împreună cu Hărmăneştii. 

3 fălcă de vii la Cotnari, la Țumbric, undi ai fost cramili 

lui Başotă. 

3 fălci de vii la Eș, la Copoii, din sus, care vii li-am 

cumpărat eii într'o carare cu cele ce mi-aii dat nent. 

16 boi de plug. 

20 vaci mari. 

2 buhai. 

20 epi. 

1 armasariii. 

Toderaş Vel Vist[ter]. 

[P. 7.) 312 stupi în 3 prisăci,2 la Plopești, una la Verișăni. 

3 rănduri de haine i-am făcut, bune: dulămi de atlaz și 

de tabin, şi contăș cu paccă de sobol și de răs și de pace 

de jderii. 

1 rănd de haine am făcut Bupănesăi lui. 

1 paccă de sobol bună i-am mai dat pe urmă. 

6 covoară bagimiș, tij. 

Cheltuiala ce s'ai făcut la nuntă și cănd am chemat pe 

Măriia Sa Vodă la cununie, și colacii &-am închinat lui 

Vodă, — aceia nu sai socotit. 

Todiraş Vel Wistier]. 

[P. 8.] 75 lei am plătit lui Enachi Ramadan! în Ţarigrad 

pentru Vasăle Logţolfță]tu, fără 75 lei ce mi-ai întors 

Dumitrașco Clucer ; iarii aești 75 lei i-ai lăsat asupra lui 

Vasălașco. 

140 lei am plătit tij o datorie a lui Vasile  Logofătu, de 

i-am scos niști brățări ce au fost zălog. 

Pentru sate şi vii, să să socotiască pe izvodul ce am fă- 

1 Pentru fiul și nepotul de fiii al acestuia, v. p. 114, nota t. 
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cutii mai pre urmă, iar pe acestă să nu să socotiască, c'am socotit într'alt chip. 

Zodiraş Vel V, 7st[ier]. 
Pe acel izvodu de al doile făcut ai scris unchiu-mieă ! Va. silașco Vornic părțăle, cui ce ai venit, cu slova lui, înnainte, pe împărțala moşu-mieii [Todirașco]. 

[P. 9.] Velet 7186 [1678], luna lunii 30. 
larăși dintru voia lui Dumnezăă am căsătorit şi pe fiica noastră Catrina după fitorul lui Gavriliţ(ă) Hatmanu2, şi i-am dat şi aceștiia iarăș din ce ni-ai fost prilejul casăi, — să să știe. 

Haine ce i-am dat. 
I Sucnă șahmarand albu. 
2 Sucnă șahmarand verde. 
1 sucnă tabin agraban cu fir. 
1 Sucoă șahmarand agraban. 
1 Sucnă atlaz aluge cu fir. 
1 Sucnă hată cu flori de fir. 
1 Sucnă de adamască turungi. 
1 tămbar telem galbăn, cu padceli de sobol. 1 tămbar șahmarand albu cu padceli sobol, I tămbar șahmarand galbăn cu padet de sobol, cu izme de mărgăritari și cu bumbi. 

1 tămbar șahmarand Toș cu răş, cu izme de mărgăritari. I habaciă şahmarand naramgii, cu padcele de sobol. 

Todiraş Vel Vistfier]. 
[P. 10.] Odoară ce i-am dat. 

12 șăruri mărgăritari mare, 38 matcal, ro lei, — 380 lei fac. 1 lanţu de aură, 270 dramuri, 
1 salbă de 76 ug.,, căte de 2 Și 4 ug., căte de 3 și2 ug., căte de 10 şi una ug. de 3o. 

1 Spune Iordachi fiul Jui Ion, 
? Vasilachi (vol. V, p. 45, n” 209; Neculce, p. 235)saă Vasilaşco. V. tes- tamentul lui Toderașco Iordachi în Doc, Cantacuzinilor, pp. 20-1. 
71304. Vol. VII. 

12
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1 left mare cu izmaragduri şi cu lanţujăl, 320 lei, 

1 left mai mic cu zamfir mare, 120 lei. 

1 părechi brățări cu diiamaat şi rubinuri, 120 lei. 

1 părechi brățări de Braşăi, de 40 ug., aurii, fără lucrul. 

1 inel cu diiamant, ce sait dat la logodnă, 150 lei. 

1 inel cu 3, trei, diiamanturi. 

1 înel cu diiamant mic gropind, 50 lei. 

i inel cu diiamant în muchi, so lei. 

L inel cu zamfir albastru, 70 lei. 

1 inel cu rubin în 4 muchi, 60 lei. 

1 inel cu balaş mare, 50 lei. 

1 inel cu balaș mai mic, 20 lei. 

2 ineli bătute de 12 ug. de aur. 

Todiraş Vel Visthier]. 

(P. 11.] 1 părechi sarji cu izmaragduri mari, 300 lei. 

1 părechi sarji, căte cu trei pitoare de mărgăritari şi cu 

rubin, 20 lei. 

1 gherdan di coral cu 7 ug. de aur. 

1 gherdan, tij coral, cu 8 bulbuci de aur. 

| cunună de aur cu izmaragd peste tot şi cu mărgăritari, 

300 lei. 

i tapsă cu mărgăritari. 

1 tapsă cuţăte de argint poliite. 

24 linguri de argint poliite pe 2 locuri, 564 dramuri. 

"2 coboace poliite, 632 dramuri. 

1 cățui poliită, 146 dramuri. 

1 ploscuţă de apă de trandafir, poliită și cu torcosu (sic) 

piste tot, 25 lei. 

1 talger supt ploscuţă, cu flori poliite, 146 dramuri. 

4 piuliți de Braşăti poliite din lăuntru, 210 dramuri. 

Toderaş Vel Vist[ier]. 

[P. 12.] 12 năfrămi cu fir de Țarigrad. 

3 năfrămi de măini, turcești, cu una cu fir, cumpărati cu 

30 lei. 

6 năfrămi dinnainti cu sărmă şi cu fir. 
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năfrămi dinnainte cu mătasă, 
15 năfrămi de brăă bărbă[t)ești. 
4 

12 

20 

I 

10 

12 

brăi cu firă. i 
Ccămeş cu sărmă. 

cămeș cu mătasă, 

peșchiri mătasă roșă, cu fir. 
sărvite cu firă, 
şărvite cu mătasă, turceşti. 
mesă leșăști, una mai bună, cumpărat 20 lei. 
părechi cămeş de feredei, cu fir. 
prostiri cu firă: una gr&, 
prostiri cu mătasă. 
părechi perini de urșinic cu firă, de cele bune. 
pilotă atlazu naramgiii, florintin. 
oghial şahmarand agravan cu marginile atlaz florentin. 

Joderaș Vet Vist[ier]. 
[P. 13.] 3 perini mari cu forbote de fir, cu faţă de şidă cu flori. 

4 perinuț mici, tij așa, 
1 polog atlaz cu fir, căptușăt cu taftă, 
1 bohcă de haini, de atlaz, cusută cu flori. 
8 covoară hagimești. 
1 radvan făcut drept 270 lei. 
I părechi telegari mohorăţ, de rădvan. 
1 părechi hamuri cumpărate la Liov, 50 lei. 
1 cuhni cu 6 telegari frumoş, cu hamuri făcuti aice, drept 

35 lei. 

1 cal de călărie, Cumpărat în 80 lei, cu șă cu șărmă, cu rafturi turceşti grele. 

Zodiraş Vel Vist. 
[P. 14.) 1 sat întreg, cu vecinijpre Jăjăia, anumi Glăvăneştii, cu mori, l-ai luat Duca-Vodă bătrănu. 
i sat în branişte anumi Poiceştii, vlost Lăpușna, cu vecini, 
12 sat Căcărăzănii pre Bahlui, cu casă, vlost Cărligătura. 1/2 săliști Bărboşii, lângă Căcărăzăni, de spre păd[ulri. .
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20 boi de plug. | 

25 epi, gumătate cu mănz, &umătate sterpi. 

250 stupi, 2 prisăci la Căcărăzăni şi una în braniști. 

5 fălci pol de vii la Cotnari, în "Țombric, în fața de spre 

viile Mitropoliei, pisti cărare de cele &-am dat lui Vasăle. 

(P. 15.] De pe izvodul părintelui mieii Toader Vist., ce ni-ai 

făcut împărțală la purcesul dumţijsale la Țarigrad, am în- 

sămnat aici; 7202 [1693), Septemvrie. 

Parte me! de sate: 

1J. sat de Plopeşti, cu vecini şi heleștei ezăt. 

Săliște Brănești, cu un heleştei ezăt, alăture cu Plopeștii. 

Săliște Cărbuneştii, alăture cu Plopeştii. 

Sălişte Vătămanii, tij alăture cu Plopeştii. Aceste 4 sati 

sănt toate într'un loc. ” 

Satul Verişănii, cu vecini, în Țănutul Sucevvii, pe Moldova. 

Puţăni, cu tot satul Lăzorenii, supt Stăncă, la 'Țănutul Eșilor, 

pe diriasțe) ce s[ă] va alegi. 

Așăjdire gumătati de sat de Hărmăneşti, ce easti lăngă 

Lăzoreni, &-aii fost a Tomşăi-Vodă, de pe Săpotănești. 

Tot satul Trifăuțăi, la Ţănutul Sorocii, cu pod în Nistru și 

cu vad de moară în Nistru. | 

Satul Hlinaia, la Hotin. 

Sălişte Ilișăuţ, lăngă Hlinaia. 

[P. 16.] Satul Mărcoreţul, tij la Hotin. 

Viile de la Butoc, în Mândru, cu cramile celi mari. 

Iscălit: Vasili Vel Spat[a]r. | 

Parte surori-m& Catrinci. 

Giumătati de sat Căcărăzăni, cu casă pe Bahlui, la Țănutul 

Cărligăturii. 

Giumătate sălişti de Bărboş, lăngă Căcărăzăni. 

Satul Glăvăneştii întreg, pe Jijăe, cari l-am cumpărat în- 

tro mii şi patruzăci de lei, şi apoi Duca-Vodă mi l-ai luat 

cu săla, şi m'aă întors numai 500 lei. 

Satul Paiceştii în Țănutul Lăpușnii, în branişte. 

1 A lui Vasile. 
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Satul Ploscurenii pe Prut, în Țănutul Eșăl[ojr, cu loc de heleștei în Cuhru şi cu mori. | 
Satul Tribisăuţăi, la Țănutul Hotinului, 
Şatul Dimidenii, din sus de Tribisăuţ, tij la Hotin, Satul Năvărnițăi, la Țănutul Eșilfole, lăngă Coigeni (sic?), cu loc[ulri de 2 heleştii, 

| 
[P. 17.) Toate părțăle de Huhurez şi din Bogdănești, ce sănt peste Prut, 
Toate părțăle den Săsăști și din Moineşti și cu vadu de moară, cu mori în Bărlad, la Țănutul Tecutul. 
Cinci fălci şi Sumătate de vii în Țombric, ce mi-s cum.- părătură de la Prăjăscu. 

Vasile Vel Spar[a]r. 
Parte fratelui mei Ion. 
Satul Horodaicenii, cu casă gata, la Țănutul Sucevei. Sălişte Tulova, lăngă Horodniceni. 
Săliște Brădățălu, tij lăngă Horodniceni. 
Satul Delenii, la Țănutul Hărlău, supt codru. 
Satul Pășcanii, pe Miletin, cu mori în Miletin. 
Satul Oneştii-de-kos, aşijdire pe Miletin, cari Laă dat mătușă-me€ Safta fratilui miei Iordachi, iâr, după ci s'aă să- vărşăt frati-meă Iordachi, l-ai dat mătușă-me să fii a lui Ion. Așăjdire şi la Hotin satul Răsteul și Buzoviţa. 
Părțăle din Mirtan[i), supt Stăncă, și din Chișarăi, ce-s la Țănultu]l Eșilor. 
Toate părțăle din Șărbănești pe apa Bărladului, cu mori în Bărlad și cu pod în Siriiat, la Țănutul Tecutuluj, 
[P. 18.) Satul Mănjăștii, la Țănutul Niamțului, 
Satul Stupca, la TȚănutul Sucevvii. 
Viile din Părcop, cu ziaci fălci, pentru căci nu-i foarte rodesc. 

Vasile Vel Spatia]r. 
Parte fratelui miei Ilie. 
Satul Șărbeştii cu Cotujănii și cu toate părțăle ce-s îm- prejur, acold, din Unguraș și din Iişăști şi din Vărtopii, la Pănutul Niamţului,
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Satul Bălțăţeşti, la Țănutul Niamţului. 

Satul Ţăbucanii cu saliştile Potlogiani ti). 

Satul Carlacăul la Hotin. 

Satul Romancăuţ, tij la Hotin. 

Giumătati sat de Măndăcăuţ, tij la Hotin. 

Satul Rusăi, supt codru, la Hărlău. 

Toate părțăle din Turboteşti şi din Nediianli] şi din Cor- 

neşti, ce sănt lăngă Galata, la Țănutul Cărligăturii. 

„ Toate părțăle ce mi-s cumpărătură la Til[i)neşti, la "Țănutul 

Orheiului, supt Măiaten (526). 

Satul Băbuleştii, la 'Țănutul Dorohoiului, cari sănt ai noștri 

de moşăi. 
| 

[P. 19.] Şi acum ţăne Doamna Rocsanda, pănă va fi vie!. 

Viili din "Pombric, cinci fălci, ci să chiamă viile cele mici. 

Vasăle Vel Spat[a]r. 

[P. 20.] Noi, după poronca răposatului părintelui mieii, am 

fost odihniți și mulțămiţ cu căt pi-au dat, şi la nimic nu ni-am 

amestecat; numai tămplăndu-să schimbaria vieţăi dum. nenii* 

la Țarigrad, rămas-aii destulă datorie asupra frațălor mii, lui 

_ Ton şi Ilie, cari datorii nai fost a casăi noastre, ce ai fost 

a Visteriei Muldovii, pusă asupra noastră, de la o samă de 

Domni pe cari îi va şti Dumnezăă. Deci, bucate cei rămas 

de la nene, o samă sai dat maștihăi noastri, o samă sai 

cheltuit la grijăle nenii; celelalti s'a dat toati la datornici. 

Așăjdire şi odoară &-ai rămas, toati s'au dat datornicilor ; 

şi, neagungănd să să plătiască datoriia, înnainte mă s'aii îm: 

părțăt datoriia : frațăi mii amăndoi, Ion şi Ilii, și s'au făcut 

şi scrisoari unul altuia, să nu mai cei nimic unul la altul. 

Tar împărțala satil[ojr esti tot cum ai așăzat părintele nostru, 

căci ei cu nemic altii nai rămas de la nene, fâră numai cu 

moşăili, iar altă sai dat tot la datornici, cum arată izvodul 

mai înnainte. 

1 Ruxanda Lupu, văduva lui Timuș Hmiloiţehi, fu ucisă de Tatari în 1686. 

V. N. Costin, p. 36 și Neculce, p. 232; Urechiă, în An. Ac. Rom. AI, p: 

323 și urm. 

 Adecă : statel». V. şi notele la vol. VI, ştirile asupra Micleștilor, p. 544 

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 1883 

Vasăle Vel Spat[a]r. 

[P. 21.) Odoară și argint ce s'au aflat după moarte dum[i]- sali nenii, fără ce s'au dat mamii, şi cu ce preț s'a dat datornicilor, să să ştii; let 7194 [1686), Fevr. 14. 1 inel cu diiamant 120 lei. 
1 inel cu diiamant 110 lei. 
2 ineli căte cu 3 diiamanti 32 lei. 
1 inel cu 5 diiamanturi 20 lei. 
I inel cu diiamant mic 10 lei. 
I inel cu zamfir albastru 43 Lei, 10 p[aralej. 
1 inel cu izmara(n]d prost 3 lei. 
I inel cu 10 diiamanturi mici 24 lei. 
1 părechi șărjă căti cu pictor mărgăritar 40 lei. 
I părechi şărjă cu diiamanturi 200 lei. 
1 părechi şărjă cu zamfir albastru 120 lei. 
I părechi brățări cu mărgăritar 115 lei, 
1 left cu rubinuri 80 lei. 

12 mătcali mărgăritariii 60 lei. 
1 cruci cu rubinuri 6 lei. 
! şarjă cu un pitor de zamfir albastru 10 lei. 
1 left cu pajură cu diiamant 220 lei, 

20 mătcali mărgăritariii 160 lei. 

1.373 lei, 10 par. fac toate. 
10 piuliți. 
4 tiascuri. 

I buhardan [==căţuie). 
I talger. 
I păhari. 

I solniță. 

17 linguri, 2.000 dramuri toate, 600 lei, 
4 părechi de rafturi, și s'a dat toati drept 420 lei. 

  

2.393 lei, 10 parali pesti tot. 

Vasile Vel Spat(a]r. 

[P. 22.] Aceste odoară rămăsăr[ă) atăta numai, şi unchiu-



, 
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miei Ilii Vist. şi li-ai dat toate la datornici al moșu-mieii, 

şi tot n'au aguns 1. 

Datoriia ce sai aflat pe urma dum. părintelui nostru 

Toad[ejr Visternicul, c1 500 lei ci-am luat noi la Țarigrad, 

la îngropare dum.; să să știe. 

506 lei lui Iane Visternic. 

673 lei Tomii neguţătoriul. 

663 lei, 4 par. Mihăi, cu 105 lei &-au fost să dia Brut, şi 

nu i-aii luat. 

702 lei, 4 par. lui Neculai negustorii. 

264 lei lui Costandin neguţătoriul. 

549 lei Săoariului. 

140 lei tij Săoariului, pentru hatai. 

221 lei Mihalcii abagerii. 

13 lei tij Mihalcii abagerii. 

248 lei lui Stoian, cumnatu lui Şărban-Vod[ă] ?. 

370 lei dums. Brăncovanului Vel Logit. 

110 lei dums. unchiului Iordachi, frati lui Șărban-Vod[ă). 

146 lei, 10 par. lui Saril (sic) Medellniltariă. 

3 lui Apostol negustorii. 

120 lei lui egumenului ot Galata. 

87 lei lui Gheorghi murtasăp. 

61 lei, 10 par. lui Mihai zugrav. 

3 lei lui Pană negustorii. 

8o lei eguminului ot Dobrovăț, pentru un contăș &-au luat 

Dumitrașco-Vod[ă];:. 

[P. 23.] 776 lei lui Slănină. 

şo lei lui chiri Manolachi. 

150 lei lui chirii Bălacii. 

1 Acest loc îl adauge la catastihul lui Vasile, Iordachi fiul lui Ion. 

2 Doamna Maria era fata lui Gheţa «neguţătoriul de abale» din Nicopol 

(Greceanu, în Afaz. îs, IL, p. 136), apoi Gheţea Clucerul (1669) (Doc. Can- 

facuzimilor, pp. 65, 82), Stolnicul (1666). Fiul săi Stoian e fără îndoială Clu- 

cerul din 1682 (vol..V, p. 451,n0 43). Și Toderaşco-l pomeneşte în testamen- 

tul săi (Doc. Cant, p. 122), 

3 'Toderaşco Iordachi murise la Adrianopol pîrind, pentru Constantin- Vodă 

Cantemir, pe acest Dumitrașco, Cantacuzino (Neculce, pp. 229-30).  



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 185 

». 20 lei lui Chirăcu Gialep. 
18 lei Logfo)flăthalui celui Mari ot Țarigrad !. 80 lei Stolnicul(uji Brăescului. 
80 lei Sturzoaia lui Chiriiac 2, 

- 528 lei, 30 par. lui Iordachi Visternicul. 
IIO lei lui Aslan Cămărașul. 
50 lei lui Antohi Cămărașul. 
6o lei lui Ene fratile lui Gheorghi Mirtaip. 
70 lei Sturzăi Cămărașul. 
38 lei lui Iane vătavul de stolnicei. 
60 lei lui Iordachi Postelnicul. 

350 lei lui Iane Popa. 
90 lei lui Iamandi. 
10 lei lui Caţichi. 

125 lui Ion Botezatul, 
5o lui Macsut Uşăru. 

lui Tudori. 

ui Ioniță negustoriul. 
ui Vasăli Vornicul. 

lui Alexandru Vel Post. 
9 par. Vornicesăi Sturzoaii. 
unii slugi a Dediului. 
lui Vasălachi diiacul ot Iordachi Vist, 
unui spițări c-ai dat doftorii la moarte nenii. 30 Savvii neguțătoriul. 

33 lorgăi zăt Bănari. 
24 lei lui Sculți] Căminar, de pe un postav și de pe un 

brăi cu sărmă. 
1000 lei lui Filip, cu 62 lei dobănda banil|ojr. 
1.163 lei, 9 par. fac aceștiia; ai rămas de i-au plătit tatăl 
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1 Al Patriarchiei sai Marii-Biserici. 
2 O chema Aniţa; v, vol. VI, p. 540. — Brăiescu pare a fi Ștefan (v. vol. II, p. 21 şi aici, mai sus, p. 103 şi urm.) saă Gavril (aici, p. 105, n 9).— Pentru Aslan Cămărașul, v. vol, VI, pp. 422-3, n 1618.— Dediu] e Medel- nicerul, pentru care v, îbid., Excursul |, p. 611. — Vorniceasa Sturdza nu e vă- dnva lut Ilie (v. vol, V, pp. 92-3, n 76), ci tot alui Chiriac (v. Neculce, p. 226). — Postelnicul „Alexandru e Ramandi (Neculce, p. 212).
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mieu ! cu unchiu-mei |p. 24] lie Vistr., și aii dat odoară ce 

li-ati vinit și loră parte; și ei naii cuprins: cum adoară 

[=cu odoară] ai plătit ei, cu tai avut. 

Cătă datorie nu s'aii aguns să s[ă] plătiască cu odoară și 

bucatele nenii, şi s'a împărţit pe frați mei, Ion și Ilie, după 

diata nenii ; 7202 [1693], Sept. 1-iă. 

Parte lui Ion Logofătu. 

663 lei, 4 par. Mihăi negustoriii. 

702 lei, 4 par. lui Neculai. 

şo lei lui Apostol. 

şo lei lui Pani. 

92 lei Slăninoae. 

427 lei Tomii. 

12 lei lui Iocan (?). 
10 unui spital ot Țarigrad. 

31, 4 par. lorgăi zăt Bănar. 

30 lei Savii negustoriii. 

24 lei lui Scul[i] Căminaru, de pe un postav și brăi cu 

sărmă. 
  

2.092 lei fac. 

Vasăle Vel Spatla]r. 

(P. 25.) Parte lui Ilie Spătariul. 

06 lei lui Iane Visternicul. 

549 lei Săoariului. 

140 lei tij Săoariului. 

264, lei lui Costandin. 

234 lei Mihalcii abager,. 

80 lei Zahariei egumenul ot Dobrovăţi. 

18 lei Log(olfătalui celui Mari ot Țarigrad. 

5o lei lui Tuduri. 

350 lei lui Iane Popa. 
  

2.191 lei fac, pentru o lastră şi un cort &-aii luat: pentru 

aceia i sai venit mai mult. 

1 A] lui Iordachi Deleanul, — lon.  
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Vasăle Vel Spat[a]r. 

[P. 26.] Dintr'atastă datorie scrisă mai sus asupra nenii, 
1.092 lei, ai rămas neplătit numai Mihăi cu 313 lei, 11 par, 
asupra noastră. Și, avănd noi pără de spre Miha la Mărie Sa 
Neculai-Vod[ă), i-am plătit, însă cu ce: satul Mircenii şi Chi- 
şarăii, supt Stăncă, la Eși, l-am dat lui drept 150 lei. 73 
lei, 4 par. i-am dat ei, după ce m'am însurat ; din parte me, 
100 lei ati rămas săi de fraţii mii Șărban și Todirașco, pen- 
tru căci şi noaă altă nu ni-ai rămas de la nene numai pu- 
țăni moșii şi atastă datorie, cari am plătit noi la Miha. — 
Jordachi Cantacuzin Comis [Deleanul]. 

Împărțala fiil[o]r mei de moşiile ce li-aii rămas de la tatăl 
loră şi de a meli, t-ai fost să aibă a-ş țăne pe adastă soco- 
tială, că cu dănșii dinpreună s'au făcut atastă împărțală, să 
nu să mai amestice unii în părțăli altora de acmu înnainte ; 
let 7226 [1718], Iulie rii. 

[P. 27.] Parte lui Iordachi. 
Satul Delenii, cu veci[ni], la Hărlău, săliștia Rușii, cu ve- 

cini de Şărbești, cari s'au dat Rusilor pentru schimbătura 
Mărțăjşăștilor, 15 liud[e]. 

Sălişta Pașcanii, pe Miletin, tij la Hărlăă. 
Săliștia Bojoviţa, la Hotin. 
Un loc de prisacă pe Săreti, la Onișcani, 
Parte Gușului din Stănești de piste Bistriţă, căt să va alegi 

din Cămpii lui Dragoș. 
Viile din Piscop, în Cotnari, pog. vii la Cruce, di pi Coban 

Vel Postelnic, moșu-mieii de pe mamal. 

Parte lui Șărban. 

Satul Horodnicenii, cu vecini, la Sutava. 
Sălişte Tulova, tij acole. 
Săliște Brădățălu, tij acole. 

1 Constantin. EI a fost Postelnicul lui Duca-Vodă. V. Neculce, p. 219. Cf, 
N. Costin, p. 28: «Postelnicul Constantin, ce-/ zoreclia Ciobanul», El pîrise 
pe Antonie-Vodă Ruset și adusese astfel Domnia Ducăi (dia, p. 16).
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Săliște Brăsteil (sc), la Hotin. 

Sălește Oneştii-de-gos, pe Miletin, în Țănutul Hărlăului. 

Un vad de moară la Putna, pe Săreţăl [p. 28], la Rădulești. 
Viile din Măndrul, ot Buoci!, gumătate pog. vii în Cruce, 

la Cotnari. 

Parte lui Todirașco. 

Satul Stupea, cu vecini, la Sutavva. 

Satul Romăni, cu vecini, la Niamţu, cu  părțăle din Got- 

mani, cu casă gata. 

Săliște Păharnicenii, tij acole. 

Săliște Chilimeştii, la Hotin. 

O parte ce-ș va alegi din Hărlăceşti, la Niamţu. 

Viili din Măndru, în Cotnari, ot Bucoc, gumătate pog. vii 

la Cruci. 

Marie (|. p.) răposatului Jon Cantacuziu. 

[P. 29.] Prin aţastă socotială și noi, fraţăi, ni-am învoit, și 

așă ni-am tocmit, şi atastă socotială car[e] mar (szc) vre să mă 

strici, să fii scos şi lepădat din moșii şi neertat de Dumnezeă. 

Iordachi Canta Comis. 

Sarban Cantacuzino. 

Todiraşco Cantacusin. 

Mai avănd 4 sălişti date de unchiul nostru Vasile Canta 

Vornic: Plopeștii, Brăneștii, Vătămani, Cărbuneștii, măcarii 

că el scrii că ni-aii dat danii, dar aii luat de la maica noastră 

2 părechi blani, alămii sobol, cari lei dat vărul) Iordachi 

Rusăt Postelnic?, datorie lui, 2 părechi sărjă, și li-ai văndut 

căte 500 lei, cănd eram pribagi în Țara-Munteniască, 200 lei 

ne'i luat mieri a noastră, și altile multi, şi era, de toati aceste 

ce luasă de la noi, scrisorili lui, dar cănd s'aii înnecat în 

[p. 30] Săreti zapisăle moșiilfoJr noastre, atunce şi acele scrisori 

1 Miîndrul era un deal la Cotnari; viile de care e vorba aici, fusese ale 

boierului Bucioc. V. și ceva mai jos, unde se pomenesc şi viile de la Cruce, 

în “Ținutul Putna, 

2 lordachi e Ci/ibiul, al doilea Iordachi Ruset. V. vol. VI, p. 550. 
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s'aă înnecat: fugind de cătani, să vii la Eş, s'au tămplat ace 
primejdie. 

De aice înnain:e am scris diiata de împărțăre noastră, cu 
ce parte s'au dat, să urmază pre acastă așazari, cum şi noi 
am urmat părințălor noştri; moșii mai multi săat, cumpărate 
de mine, — decăt, ce mi s'aă venit de la părinţi, însum cu slova 
mE am scris şi ei aice. Însă pricinile moșăilor, de la cari am 
cumpărat și carili în sănt de la părinți, toate sănt arătati 
în condica ce am făcu: de pe ispisoace domneşti de toati 
moşăile şi Ţăgani. 

Jordachi Cant. Vel Logft. 
[P. 31.) Moșii, Țăgani, vii şi zăstre ce am dat fiilor mii, ară- 

tănd carili îm sănt părințăşti și cari li-am cumpărat ei, însă 
mai pre amăruntul, toate pricinile, arată în condica ce mare 
&am făcut după ispisoacile gos[po]d; ce fiișticareli să-ș ţăi 
parte sa după cum arăt anumi, precum arată și diiata iscălită 
de mine. Iar carile nu s'ar țăne de atastă împărțăre, să fii 
neertat de Dumnezăii prâ-sfăntul, și s[ă] aibă blăstămul miei, 
căci dreptate li-am făcut, şi moșăi mai multi sănt cumpărate 
de mine decăt părințăști, cum arăt înnainte; însumi cu slova 
me am scris; 7261 (1752-3]. 

fordachi Cant. Ve Logf. 

[P. 32.] Parte fiicii mele Balașa, de moșii și altă zăstri, ce i-am 
dat cănd am căsătorit-o după Aristarho Hrisosculei, Ve] 
Comis? la anii 7238 [1730]. 

1 salbă de 60 ug, căte de 2 ug., și 2 ug. căte de ş ug., 
și 1 ug. de 12 ug., — 520 lei, 8 par. 

1 left cu rubinuri și cu diiamant, 240 lei. 
1 lanțuh de 100 ug. ungurești, la Țarigrad l-am făcut şi 

50 lei am dat de lucrul; 453 lei, 4 par., 110 dram.aii tras, 

1 Era fiul lui Hrisoscoleii și al unei fete a: lui Duca-Vodă, Din această că- 
sătorie se născu un fiii căruia, după acest Cantacuzino, bunicul săi, i se dădu 
numele de Iordachi (v. vol. VI, p. 563). 

2 Deci în 1716-7.
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15 şărură margăritari, 34 matcaluri, căti 15 lei matcalul, 

510 lei. 

1 părechi brățări aur cu diiamant, 200 lei. 

1 părechi șărji aur cu zmaragd, 150 lei. 

1 părechi şărji, aur cu rubinuri, căte cu trei picoari măr- 

găritari mare, 120 lei. 

1 părechi șărji, aur cu zmaragduri, tij cu picoari de mărgă- 

ritar, 110 lei. . 

1 părechi şărji, cu zmaragduri, cu mărgăritari, 40 lei. 

Aceste-s de a măni-sa. 

1 inel cu diiamant, 150 lei, al măni-sa!. 

1 inel tij cu diiamant, 70 lei. 

inel tij cu diiamant, 60 lei. 

inel tij cu diiamant, 100 lei. 

inel tij cu diiamant, 60 lei. 

inel zmaragd mari, 150 lei. 

(P. 33.] 1 inel zamfir, 6o lei. 

1 inel mai prost, 30 lei. 

1 înel cu mărgăritari, 20 lei. 

2 ineli zmaragd, 50 lei, 

de a măni-sa. 

1 inel aur cu pecete ei, 10 lei. | 

1 gherdănaș mărgăritari, 30 lei, 

a. măne-sa. 

—_
 

—
 

—
 

_
 

  
2 coboai argint poliite, 150 Iei, 

a măne-sa. | 

1 buhur de argint poliit, 50 lei. 

12 linguri argint, 228 dram(ujrți], 57 Iei. 

3.304 lei, 4 par. 

Haine ce i-am dat. 

1 tambar șahmarand, cu patce de sobol, cu bumbi de măr- 

găritari. 

1 tambar sarasir cu pate& sobol, cu bumbi de mărgăritarii. 

1 tămbarii tij șahmarant, cu pace de sobol, cu bumbi măr- 

găritari. 

? Sora lui Mihai-Vodă Racoviţă (Gen. Cant, p. 49).  
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tămbar canavață cu flori de fir, cu blană de cacom, cu 
bumbii mărgăritari, 
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ghiordei bilacoas[ă], cu flori de fir, cu cacum blănită. 
ghiorde hataiă, cu flori de fir, cu elan (sic) cacum blănită. 
sucnă sirasir. 

sucnă lastru. 

sucnă hataiă cu firii. 
sucnă hataiă, tij cu fir. 
sucnă belacoas[ă! catif[&] tot cu galilp. 34Jon[e] de hir petială. 
brăi cumpărat cu 30 lei la Țarigrad. 
brăă cu stelli. 

brăă colan, pafiali de argint. 
cămeș cu sărmă. 

cu hir. 

cămeş cu mătasă. 

șărvite, însă 6 cu fir. 
şărvite alesă cu firu,. 
şărvite alesă cu aţă albă. 
masă leșască. 

mesă făcuti în casă. 
peșchirii mătasă, 

prostiri, una cu fir, alta cu mătasă. 
prostiri aliasă, cu fir. 
prostiri aliasă, cu aţă, 

odghial (s7c) cu fir. 

prostiri cu fir. 
odghial tij cu flori de fir. 
polog taftă alage, cu sandal căptuşăt. 
pilot[ă) atlaz. 
feță perini mari, cu firă. 

perini mici, tij cu fir. 

perini &rșic () cu fir. 
covoară, 

scoarță turcești. 

cergi cu ozoară. 

păretari, tij cu ozoară. 
masari tij așa.
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(P. 35.] 2 năfrămi de Țarigrad, căte 30 lei, de celi lungi. 

1 năframă rățăli. 

2 năfrămi cusut[e| cu fir în capăt. 
4 năfrămi tij aşa, după acele. 

5 năfrămi aclasi cu fir. 

20 năfrămi cu sărmă. 

năfrămi cu fir. 

miniştergură de măni, cu fir. 

miniştergură cu mătăş. 

minişterguri alesă, cu fir. 

minișterguri alesă, cu fir. 

tocuri blidi cositori. 

șfeșnici mari de aramă de Țarigrad. 

scatulcă mari, cu șăpuri criștal de Gdansca. 

săpet mari de Țarigrad. 

săcrieș mic poliit. 

rădvan, 6. telegari. 

cuhni bătută cu pulgariii, cu 6 cai telegari. 

cal di miri. 

şa poliită, cusută cu sărmă. 

raft de celi greli cu presăr cu pohi, 150 Iei l-am cum- ! 

părat. | 

1 lighian cu ibric. 

“e
 O 

P
R
 

m
m
m
 

PD
 
D
D
 
O
D
 

(P. 36.] Bucate ce i-am dat. 

230 stupi în trei prisăci primăvara. 

520.0i mari, cu 200 mici, 

20 vaci cu viţăi. 

20 boi mari, de plug. 

20 epi mari cu 10 mici. 

1 armăsari galbăn. 

Moșii ce i-am dati. 

Zadubreuca, sat întreg la Cernăuţ, cu doaă heleştei, însă 

unul ezăt cu mori, ce l-am cumpărat de la Stolnitas[a] Ur- 

săchioae! și de la fii săi. 

1 Era Maria, văduva lui Dumitrașco, fiastrul marelui negustor şi: boier Ur 

achi (v, vol. V, p. 583).    
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Vascăuțăi, gumătate sat, tij la Cernăuţ ; iar hotarul îi esti 
mari pe Cirimuş, cu vecini şi cu mori, —ce l-am cumpărat 
a patra parte de la Catrina fata lui Flondorii! şi a patra parte 
de la vara Safta, fata Pridii Stol., ci i să tragi de pe Boul. 

Voloca, a patra parte de sat, ce să hotărești cu Vascăuțăi, 
am cumpărat de la Dănilă Giurguvan, ce-i di pe moșu-meii 
Boul. 

[P. 37.] Vlădenii, sat pe Jăjiia, la Dorohoiă, cu vad de mori 
în Jăjăia, ce-m esti o parte moșul mieii Boul și de la niamul 
Cogoleştil[o)r, fiind rudă cu Boul. 

IO pogoani vii la Odobeşti. 
10. sălașă Țăgani, cu copii lori, pe izvod ce i-am dat 

anumi. 

Ce am datu fiică-me Saftii, cănd am măritat-o după Cos- 
tandin Cantacuzino Măgurianul?; let 7244 [1735-6). 

1 salbă galbă(ni], 60 ug., căte de 2, şi căte de ș, și una 
de 16 ug., 530 lei, 4 par. 

1 left aur, cu ş zamfir[e) mari și altile mai mici, 250 lei, 
I lanțuh aur, i-am dat bani, 250 lei. 

15 șăruri mărgăritari mari, 520 lei. 
I părechi șărji aur, cu zmaragduri și sus cu diiamanturi, 

150 lei. 

I părechi șărji cu zamfir, sus cu diamanturi, 140 lei. 
1 părechi șărji cu zamfir, sus cu mărgăritari, 100 lei. 
[P. 38.] 1 părechi brățări cu diiamanturi, 220 lei. | 
1 inel cu diiamant mari în mijloc și pe di laturi mai mici, 

400 lei. 

1 inel cu un diiamant, 130 lei, 
1 înel tij diiamant, 120 lei. 
1 inel tij diiamant, 100 lei. 

1 inel tij diiamant, 80 lei. 
! înel tij diiamant, şo lei. 
1 inel zamfir cu 6 diiamanturi mici, 50 lei. 

1 Toader Armașul (Neculce, pp. 228-9). 
: Fiul lui Matei Banul din ramura lui Drăghici (v. Gen. Can., pp. 118-9. 

71304. Vol. VII. . 13
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2 ineli mai proaste, de a măne-sa, 40 lei. 

1 inel aur, cu pecete ei, 10-lei. 

1 părechi sărji cu zmaragduri și căte cu trei picioari măr- 

găritari, 40 lei, 

2 soboale mari, 180 lei. 

1 buhurdar, 60 lei. 

12 linguri argint, 57 lei. 
  

3.649 lei fac. 

Haine ce i-am dat: 

1 tămbar șahmarand roș cu patce sobol, bumbii mărgă- 

ritari. 

1 tămbar șahmarand ghiurghiuliii, cu patee sobol, bumbii 

mărgăritari. 

1 tămbar canavaţă cu flori de fir. 

1 tămbar lastră verdi cu cacum, bumbii mărgăritari. 

1 ghiordei hata& cu flori de îir, cu cacum blănită. 

(P. 39.] io soboli s'ai pus la zagaralile tămbarilorii, 240 lei. 

1 rochie lastră cu naturale. 

1 rochie lastră roşie. 

1 rochie lastră albă, 

1 rochie bilacoasă] cu fir, gră. 
1 rochie bilacoas[ă] cu fir, gr&, embirboz (sc). 

1 rochie bilacoas[ă] roșie] cu firii, acestor toate cu pitiială 

di galioan[e) de fir. 
brăi cu hir pisti tot, 40 lei. 

brăui tij cu flori de fiu. 

brăă di colan, cu paftali argint. 

cămeş sărmi, 50 bucăţ. 

cămeș cu hir. 

cămeş matasă. 

cămeş cu fir, leșăști. 

şărviti cu hir. 

6 șărviti mătasă. 

12 şărviti alesă, împluti cu hir. 

12 şărviti alesă, împluti cu mătasță]. 

20 șărviti albi. 

1 masă leșască. 
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mesă di Țar[igrad). 
peșchiri mătasă. 
năftamă de ini pe scrisoar[e) cu fir. 
năframă de ină cu mătăș. 
năframi alesă, împluti cu hir. 
năframi de ină alesă, lungi. 
năframi di obraz. 
prostiri cu rănduri, cu fir. 
prostiri cusută cu mătasă. 

prostiri cu răţăle. 
prostiri aliasă, împlută cu fir. 

[P. 40.] Prostiri aliasă, împlută cu mătas[ă). 
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odghial atlazu, cusut cu fir, 40 lei, din Țarigrad. 
odghial atlaz cu flori mătasă. 
prostiri de odghial cu rățăli, cusută cu firii. 
prostiri odghial, umplută cu mătas[ă). 
prostiri odghial fără fir. 
prostiri vărstări. 

polog hatai cu flori alagă, căptușăt cu sandal. 
năfrămi dinnainte, din Țarigrad, 60 lei. 
năframi de Țarlijgrad, de inu, 
naframi dinnainte, a[t)lasu, împluti cu fir. 
naframi împlute cu fir. 
naframi împlute cu sărmă. 
basmali prăsni (s7c) cu fir. 
basmali împluti cu fir. 
pilotă atlaz. 
feţă perini marți), cu rățăli cu fir. 
feţă perini mici, cu rățăli cu fir, 
feță perini mari, cu rățăli. 

feţă albi, tij cu rățăli, 
feță perini mari, alesă și cu rățăli, 
perini urșinic cu fir, 
scoarță mari în ozoară, 
scoarță turcești. 

covoară. 

tocuri blidi cos|i]toră.
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2 tocuri talgiri cosli]tor, 80 lei, toati. 

2 şfeșnici mari, aramă de Țarigrad. 

1 scatușcă mari cu șipuri de criștal de Danţca. 

1 sipet mari de Lipsca. 

[P. 41.] 1 săpet mari turcesc. 

1 săctieș mic, poliit. 

săcrieş mic, cu steclă. 

sărechi (s:c) mic urșinic. 

lighian cu îibric. 

o şă cusută cu fir, cu toati halaturili. 

raft grei cu presăn (sic) cu pohi, 180 lei. 

rădvan cu 6 telegari, cu hamuri, cu alămi. 

cămară cu 6 telegari, bătută cu bulgarii de Moscu. 

cal de miri. 

toc cu 12 cuţăti. —
 
î
n
 

[
n
 

Bucate ce i-am dat. 

460 ci mari, cu 160 mici. 

25 vaci mari, cu 5 gonitoari. . 

1 buhai. 
25 boi mari, cu 5 gonitori. 

20 viţăi. 

35 epi mari, cu 10 tritini. 

6 cai tretini și epi. 

25 mănzi. 

2 armasari: unul galbăn și un[ul] murg. 

270 stupi pri mara (sic). 

[P. 42.] Moşii ce i-am dal. 

Tişăuţăi, sat întreg la Su&avva; cu mori în Sutava ; am cum- 

părat de la Negoiţă Cudin, — îns[ă] cu vecinii din Oniceni. 

Ipoteştii, sat întreg, la Sugava, alăture cu Teșăuţăi, ce i-am 

cumpărat de la fitorii Rustii, Şărban, Scarlat. 

Porfortasa, întreg, pe Cuhur, în Ţăn(ujt[ul] Esăloră, cu he- 

leștei ; ce-i de pe moșul miei Costandin Cobanul Vel Postel: 

nic, şi l-am cumpărat de la fiii-săi Dumitrachi Vel Armaş:  
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Horodnicenii, la Sutavva, sat întreg, cu vecini, ce aii fost 
a lui Șărban, frati-mei. 

Tulova, tij. 
- Brădățălu, tij. 
Rotopăneștii, a patra parte, ti. 
Acestie] sat[e), după ce au fugit Șărban, frati-meu, în Ţara 

Unguriască, li-ai luat Mărie Sa Grigori Vodă domnești, cu tot 
t-au avut, şi, viind Mărie Sa Costandin Nicolae-Vodă, iar 
domneşti ai rămas, şi li-ai dat danie ginerilui mie Dinului, 
și fetii meli Saftii; dar, rămăind un sat anumi Șărbeştii, la 
Niamţ, cu vecini, cu casă de piiatră, cu biserică de piiatră, 
cu 6 sălişti înpregur, a unchiului miei Ilie Cantacuz|ino] 
Vist[ierul), să împărțăm cu frati-mieu Todoraşe[u] în doă, i-am 
dăruit parte mă, pentru satul Horodnicenii, cu celelalti săliști, 
ca să nu-i pai rău de ace danie domniască, şi ni-am dat ŞI scrisori. 

[P. 43.] Casăle din Eși t-am cumpăratu locul de la &upăniasa 
lui Hrisoverghi!, și am loc de casă alăture cu acesta, ci i l-ati 

- [dat] danie Vlădica Calistru2, botezănd-o el. 
3 pogoni vie la Cotnari, în Piscop. 
IO pogoani vie la Odobeşti, în o ogradă cu a surori-sa Ba- 

lașa, cumpărati de mini, şi trei pogoani la Cotnari. 
IO sălașă ăgani, cu copiii lori, pe izvodu ce i-am dat de 

numili lui, iscălit de mini. 

[P. 44.] Parte fiiului miei Costandin : hotărănd Dumnezău la 
20 ani vărsta sa, moarte fiind cu Măriia Sa Grigori-Vodă la 
Galaţi?, s'aii îngropat la mănăstire Precista de acolo, și pentru 
sufletul săii s'aă dat aceste arătate, îarii mii mi-ai lăsat ne- 
măngăetă jale. 

Ștefăneștii, sat întreg, lăngă tărgul Galaţăi, de la strămo- 
șul miei Boul Vel Vorlni]e, hotărăt cu bolovanii cu ispisoc 
de la Mărie Sa Grigori-Vodă, s'a dat măn[ă]stirii Precistii, 
undi zaci trupul lui. 

1 Lui Nicolae, probabil (v. vol. VI, p. 563). 
2 De Rădăuți, V. vol. V, p. 10ş, nota 1 (demisia lui, din 3728). 
3 Cînd acesta fugise înnaintea Rușilor lui Miinnich, în Septembre 1739 

(Manstein, M/moires, Paris, 1771, p. 307).
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Dughenili din Galaţi!, ce sănt de pe moșul miei Costandin 

Cobanul Vel Postelnic. 

5 pogoani vie la Putna, la Cruci, cumpărate. 

Alte căti aii avut el cu dănsul, toati sau dat mănăstirii, 

și s'aă văndut doaă suti și mai bini lei, și sai cheltuit la 

mănăstiri, fiind crăpată de cutremuri. 

C-am dat mănăstirii Suceviţăi, unde este zioa Paștil[o]r hram, 

tot pentru sufletul lui. 

Giumătate sat Pleșăuțăi, la Cernăuţi, cu mori, — însă a pa- 

tra parte îi este danie lui Costandin de la vara Safta, ce 

este de spre Bou moașa-mă (sic), iar a patra parte i-am 

(p. 45] cumpărat de la Apostol Mihuleţ Căp(i]t(an]?. 

Costeştii, a patra parte de sat, lăngă Pleşăuţi, tij i-am 

cumpărat de la Mihuleţ Căpli]tlan]. 

1 Țăgan faur, anumi —, fi&or —, cu muere lui și cu copiii loră. 

Aceste li-am dat pentra sufletul lui la doaă mănăstiri, la 

Suceviţa, unde este hramul Hs., și în Gălaţ, unde esti hra- 

mul Marie Pr&-Curate, maica Domnului Hs., pentru pominire 

lui și ertarea pacatel[ojr lui. | 

[P. 46.] Parte fiului mei Jon. 

Podolenii, sat întreg, la Niamţu, cu vecini, cu casă gata, 

cu mori în Bistriţă, cumpărat de la Doamna Iliana, fată 

Ducăi-Vod[ă] bătrănul 3, şicuun heleşteii, Verdile, cumpărat 

1 În timpul din urmă am găsit în Arch. Statului, S. Sava, XXXIIL, n0 20, 

singurul act municipal al Galaţilor pe care-l ştiă: 

«U Gălaţi, 1t 7152 [1644], Mart 4» « Paraschiva feGorul popei lui Jane de trăg 

de Gălaţi» vinde o vie «la Vadul Ungurilor, între viile cele domnești», egume- 

nului «Galation ce iaste la beaserica că domnească», pe galbeni, Marturi : cdum. 

nealor Costi și Pară, părcălabii de Gălaţi, și Iane șoltuz cu 12 părgari, și Alexa 

cel bătrăn, și Costantin fetorul lui "Tudor, și frate-săii Miera, și Hagi Cupei, și 

Panga Ghiorghi Meachi, și Ghiune, şi alți oameni mulți, bătrăni şi tineri... 

Se-aii scris și la catastihul trăgului.» Peceți. Iscălitura lui Paraschiva și Cos- 

tandin. “Ey e Qewâwohs uugrnpo ru mvwlsv. Miha ai scris.> 

2 Asupra căruia v. Doc. Callimachi, Il, p. 701: era o rudă a lui 'Toader 

Caimășul. El vinde lui Şerban Cantacuzino, fratele acestui Iordachi, moșia 

Jepureni din 'Ț. Botoșani (idid., p. 20, 10 43). 

3 Şi soţia lui Nicolae Costin cronicarul. 
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de la mănăstire Tazlăă, darui aă şi Podolenii parte, fiind în 
mijlocul hotarăl[o)r mele. 

Costenii, sat întreg, cu vecini, alăture cu Podolenii, cum- 
părat dela Ștefan Stamati, gumătati de sat, și Sumătati sat 
de la Arăpești. 

Durneștii, alăture cu Costenii, cumpărat de la Miron Ca- 
listru. 

Mănăileştii, alăture cu Durneştii, cumpărat de la Mane 
Post., şi ograda, cu casa căt țănțe], nu-s cumpărati. 

Bălțăteştii, sat întreg, cu vecini, la Niamţi, mii dat de la 
Mihai-Vodă, pentru banii ce i-am dat gata Mării Sale, şi alți 
cheltuiţ la Visterie; cari cuprind 7.010 lei, — cum arată sama 
Visteriii şi întăritură și de alți Domni 1. 

Mănjăştii, sat întreg și cu vecini, alăture cu Bălțăteștii, 
danie de la Mihai-Vodă ; cari sat au fost a tătăni-meă, . şi 
după moarte lui cu ce chip l-aă luat unchiu-mei Ilii Canta- 
cuzino Vist. arată ispisocul lui Mihai-Vodă şi a dfumnea]lor 
Domni, şi condica noastră 2, 

Vătămanii, din sus de Negrăteşti, sat întreg, la Niamţ, cu 
heleștei în Negritiasca, cumpărat de la unchiul meii Vasă- 
laşco Cantacuzind Spat[ajr, precum arată condica noastră. 

[P. 47.) Cucutenii, sat întreg, la Cărligătură, cu a trie parte 
de Coţeşti alăture, și cu doaă hălăştii, de pe moșul miei 
Todirașco Cantacuzind Vel Vist., şi, avănd parte și frati-mei 
Todirașco, mi-am dat parte m& din Cărbunești, ce este între 
moşăili lui. 

Pogoneștii, sat întreg, și cu alte săliști împregur, la Lă- 
pușna, ce mi-s zăstri de pe socrul miei, Racoviţă 3. 

Zăhăicanii, pe Cuhură, la Eș, cumpărat de la Vasăli Macri 
Pit[ar]. 

Giumătati sat Hălinţăi, alăture cu Zăhăicani, tij pe Cuhur, 
cumpărat de la Vărlan Bontăș. 

1 Despre această danie se vorbește într'un act al lui Grigore-Vodă, resu- 
mat în vol, VI, pp. 432-4, no 1630. 

2 V, ibid. (și p. 419, no 1610). Actul citat aice e tipărit în Uricariul, V, 
p. 365 și urm. 

3 Ton, tatăl lui Mihai-Vodă (Gen. Caut, p. 43).
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10 pogoani vie la Cruci, cumpărat[e] de la Lazu Sulgeri. 

3 pogoani de vii la Cotnari, în Piscop. 

Un vadu de moară, cu doaă roati, la Putna, în gărla de 

sus, la Potinești şi la Gurbeşti, danie dela unchiu-mieui Du- 

mitrașco [Ciobanul] Vel Armaș. 

Casăli din Eși, pe gumătati de la Bozagiul! îi de la Ursă- 

-chioaia, 
10 sălașă de 'Țăgani, pe izvodu ce i-am dat, cu copii lori. 

1 inel aur cu diiamant, pănă a nu să logodi. 

1000 lei, bani gata, după ci saii logodit. 

220 lei, alt inel, cu 4 diiamanturi mari și altile mai mici, 

făcut zăchir forma (s7c): lam trimis nurorii noastri la Ța- 

Tigrad după ce sai însurat. 

[P. 48. Parte fiului mieii Iordachi. 

Delenii, sat întreg, la Hărlăii, cu vecini, cu casă gata, cu 

hăleștei, cu vinitul petrilorii de moară, de pe strămoșul mei 

Iordachi Canta Vel Vistier. 

Rusăi, alăture cu Delenii, cu vecini, cu heleștei, cu mori, 

în părău Rusăloriă, îari de pe moșul miei. 

Pașcanii, la Hărlău, pe Miletin, cu mori în Miletin, tij de 

pe moșul mieii. 

Oneștii-de-gos, lăngă Pașcani, danie tătăni-meii de la mama 

Safta Lupăștasa. 
Băbuleştii, la Dorohoiii, pe Prut, cu heleșteii în Coroviia, 

de pe unchiul mieii Ilie Cantacuzind Vist[ierul). 

Răngăuţăi, pol sat lăngă Băbuleștă: pricina acestora arăt în 

condica noastră. 

“ Stăngăcenii pe Cuhur, la Țănt. Eșillojr, de pe moșul miei 

Cobanul Vel Postelnic, şi, avănd şi frati-mei Todirașco parte 

pe gumătate, mi-ai dat mii; eu i-am dat Bumătati de sat de 

Brănești, la Niamţu, parte mă, fiind între moșăili lui. 

Stolnicenii, sat întreg, tij pe Cuhru, de pe moșul miei Co- 

banul Vel Postelnic, și l-am cumpărat de la mătușă-me Safta 

Buhuşoae, sora mai mică, şi de la ficorii ei. 

Răzăna, sat întreg, la Orhei, pe Nistru, cumpărat de la 

* Bragagiul (Șăineanu, Ju. orientală, |, p. 59).    
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Toader Cuza!; îns[ă] pol sat schimb şi pol sat cumpărat, pre- cum arăt la condică și ispisoc gospod, 
[P. 49.] Ușăhlibii, cu vecini și cu heleșteă, sat întreg, la Cer- năuț, danie de la mătușă-me Marie Vist. lui Ilie Cantacuzind 

Vistlier], dar și cumpărătură, cu 500 lei, cum arată condica?., 
1 moară cu doaă roate, în apa Bașăului, cu heleştei, căt 

înniacă apa la Dorohoii, l-am cumpărat de la Cudin, precum arată ispisocul gospod. 
Casăle din Iaș, pe gumătati cumpărati. 
12 pogoani vie la Cruce, de baştină, și cu căte am mai 

cumpărat. 

10 sălașă Țăgani, cu copii lor, pe izvod ce i-am dat. 
IO epi cu mănz. , 
1 inel cu diiamant, la însuratul lui, din odoarăle ce mi-ati 

dăruit lele Marie Vist|iereasa]. 
1 părechi brățări cu diiamanturi şi cu rubinuri. 
2.000 lei la nunta lui: contăş cu sobol, șlic cu sobol, du- 

misale gupănesăi lui, tamban de şahmarant grei, cu sobol, 
sucnă și altile, şi cu cheltuiala nunțăi. 

[P. 50.] De vremi ce toati lucrurile cele bune și stătătoare 
s'au întimiiat cu scrisul, pentru vedere a obștiei, făcut-am şi noi 
adastă scrisoare între noi, pentru împărțala moșiilorii noastre, 
ce mi-ai rămas de la tatăl nostru şi de la maica noastră, 
precum ni-am înpărțăt noi frățăști între noi, Căci, tămplăn- 
du-să părintelui nostru moarte grabnică și fără veste, n'au 
apucat ca să ni împartă moșăili pe fraţi, ce noi sănguri ni-am 
învoit și ni-am împărțăt. De care, pentru mai bună stare, și 
ca să fie lucrul întimiiat, ni-am făcut acastă scrisoare, întru 
care S'ai iscălit mulți boeri, pentru ca să ne țănem de acastă 
tocmală, noi și fitorii noștri, și toti niam[ul) ce s'ar rădica 
dintru noi. Iară care den noi s'arii scula vr'odinioară cu vre 
O gălcavă, să mai cei altă înpărţală, să îi să ei toată parte de 
moșăe, ca unui neiubitoriu de pace și învrăjbitorii întru fraţi. 

1 V., pentru el, vol. VI, p. s61, 
2 Pentru această moșie, v. mai sus, pp. 80-3, nle 27-85. v, şi mai departe, 

1, Documente.
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Şi, după cum ni s'aii vinit părţăle anume, S'ai însămnat. Întăia 

parte fratelui nostru /șters: miei) celui mai mare, lui Ior- 

dachi, ce i sai vinit: satul Delenii, la Hărlăă, cu vecini, şi 

satul Rusăi, cu vecini, ce sănt de schimbătură cu Mănjăștii, 

satul Pășcanii pe Miletin, tiji la Hărlăi, satul Bojoviţă, de 

la Hotin, şi satu Vătămanii, la Niamţ, o parte din Stănești, 

a Guşului, ce ni-i danie, din Cămpii lui Dragos, şi un locu 

de prisacă pe Săreti, la Nișcani, în Țănutul Romanului, — 

aceste s'ati venit fratelui nostru lui Iordachi. lari în parte 

lui Şarban sai venit aceste: satul Horodnicenii, cu vecini, la 

Țănutul Sucevvii, şi satul Tutova, tij la Sutavva, satul Bră- 

dățălul, tij la Su&ava, satul Răsteul, la Hotin, satul Oneştii-de- 

&os, pe Miletin, la Hărlăi, un vad de moară la Putna, pe Săreţăl. 

Moşie Teșăuţii de la Ţinutul Socevvii, pe apa Socevvii, la 

anul 1724 cumpărănd:o, de la Negoiţă Cudin Comisul, dum- 

[nea lui Iordache Cantacozind Logft., tatâl maicii mele!, și dăn- 

du-l în zăstri răpoosatei maicii mele, Saftei Cantacozind, de 

la maică-mea aii rămas supt a mea clironoinie. 

Moşie Ipotești, ce esti alăturea cu moșie Teșăuţii, la anul 

1726, cumpărăndu să de la Șerbul Scărletii şi de la sora lui 

Luppa, iarăș de dumlneajlui Iordachi Cantacozind Logft., tatul 

maicii mele, şi dăndu-o iarăș în zăstri maicii mele, Saftei 

Cantacozini, de la maică-mea ai rămasii supt a mă clironomie. 

Moşie Corlata şi parte din moşie Tolovva și locul de 

fănaţu de la Căldăruşa, care să numești Gropile (care acmu 

sănt cupriusea cu hotarul cesariceștii Bucovini), fiindu, atăt 

acestea, căt şi alte moşii a lui Șerbanu Cantacozind, fratelui 

tatului maicii mele, carele neavăndu copii, și din oareșcare 

întămplări trecăndu în Ţara Unguriască, unde i s'ai întămplat şi 

moarte, şi, după ducere sa de aicea, luîndu-i-să toate moşiile 

pe sama domniască, supt stăpănire prințipatului Moldavveii, 

la anul 1742, Măriia Sa răpoosatul Costandinu Neculau Mavro- 

cordat Voevod, fiindu atuncea Domnu aicea la Moldavie, cu 

1 De aici serie loan Cantacuzino, fiul Saftei lui Iordachi Deleanul şi a 

lui Constantin Cantacuzino venit din Țara-Romănească. 
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hrisovul Mării Sale de danie ai dăruitu răpoosatului Costan- 
din Cantacozină, tatului miei, din moşiile lui Șerban Canta- 
cozină, unchiului maicii mele, satul Horodnicenii (unde-m esti 
așăzarea), şi cu toate săliștile de prin pregurul acestui satu Ho- 
rodnicenii, care s'aii stăpănit de Şerban Cantacozină ; care, 
osăbit de săliştile aceste ce sănt cuprinsea supt stăpănirea ce 
sariceştii Bucovine, mai sănt şi afară de Cordoau, împregu- 
rul satului Horodnicenilor, — care rămăind supt stăpănirea 
răpoosatului Costandin Cantacoz[i]ns, a tatălui mieti, de la ta- 
tăl miei ai rămas supt a me clironomiel. 

Şi pentru moşie Corlata s'au aflat scrisoare la anul 1732; 
ună Velisco Panaghiotachea ai vândută acest satu, ce-l numi€ 
Corlăgelile, lui Vasălie Costachea Comis şi gupânesii sale Ilin- 
căi Cantacozind, verii lui Panaghiotache?, și la anul 1738 Va- 
sălie Costach[e] Comisul și cu gupăniasa sa Ilinca Cantaco- 
zini l-ai datu în schimbu lui Șerbanu Cantacozind, unchiului 
maicii mele, pe doii copii de Țigani şi bani; carele rămăindu 
Supt Stăpănirea lui Costandin Cantacozind, a tatălui miei, de 
la tatăl miei ati rămasu supt a mea clironomie. 

Și pentru locul de fănațu de la Căldărușa, care să hotă- 
răşti cu Zaharieștii și cu Litenii, carele să numeşti Gropile, 
s'au aflat scrisoarea că la anul 1738 unu Ilie Şăptelit Stol. au 
văndutii lui Șerban Cantacozind Stol., unchiului maicii mele, 
acest loc de fănăt ce să numeşti Gropile ; carele rămăindu supt 
stăpănirea lui Costandini Cantacozind, a tatălui miei, de la 
tatăl mieii au rămas supt a mea clironomie. 

lar pentru sălește Tolovva, ce esti oprită de hotarul Ho- 
rodnicenilor, din care esti o parte cuprinsea și supt stăpăni- 
rea cesariceştii Bucovini, cercetăndu întru scrisorile ce să 
află la măna mea, nu am aflatu scrisoare pentru ca să potu 

t Cf. vol. VI, pp. 526-7. 
2 Velişco Panaiotachi poate să fie fiul lui Panaiotachi Morona Marele-Pos- 

telnic. Nicolae Costin avuse legături cu acesta din urmă (Letopisiţe, 1. p. 69). 
EL îl cruță în cronica sa (Za. dit. rom. |, p. 261). Fiul săă poate să fi 
fost deci botezat de Velicico Costin. Morona era prieten cu Ilie Cantacuzino 
(idid., p. 262). Pentru Vasile Costachi şi soția lui Iordachi Cantacuzino Păș- 
canul, v. vol. VI, p. 547.
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a şti curgerea pricinii, cumpărătură se fi fostu şi atasta lui 

Șerban Cantacozină, unchiului maicii mele, sai clironomie de 

la părinţii săi, sau de la altă rudenie a sa; și, voindu pentru 

ca să cautii și în matcele a toate scrisorile de moşiile a nia- 

mului Cantacozineștilor, carele sănt la fraţii maicii mele, dum- 

(nea]lor unchii mei!, şi neputăndu, [ne)fiindu scrisorile îndămănă, 

nu s'au putut acmu a să cerceta. Care săliște Tolovva fiindu 

unită de hotarul Horodniceniloră, şi rămăindu supt stăpănire 

lui Costandini Cantacozină, a tatălui mieii, de la tatăl miei 

aii rămas supt a mea clironomie. 

Veleturile la scrisori sănti de la Zidire Lumii, după cum 

obi&nuia cei mai dennainte a scrie acestu velet, dar ei, soco- 

cotindu-l cu veletul de la Întrupare lui Hrs., am scris acestu 

velet după curgere de ani ce sai cuprinsu din vreme ve: 

letului a fieştecărăia scrisori ce să arată întru atastă catagrafi. 

[Pe duplicat: «Asămenea catagrafi s'au triimis şi la Io- 

niţă Berciul; 1783, Mai 9». 

În altă listă se observă vechimea în familie a moșiilor. Ea 

se mîntuie astfel: «Cu multe alte scrisori și de alte moşii 

de cei vechi fameliți Cantacuzinești, din pricina răzmiriților 

ce ai fost pe ac& vremi, iarii la famelie ai rămas atasta știință 

adiverită că, Toderaşco Cantacozind Vel Vist,, moşul tatului 

maicii mele, avăndu moşiia Horodnicenii clironomie de la mai- 

că-sa, ai cumpărat și moșiia Tolovva ot Țănutul Sucevvii, pe 

Șomuz, de la Grama Camaraș, pe care ai unit-o cu moşie Ho- 

rodnicenii ; care de atuncea și păr acum sănti trecuţi piste 

150 de ani, și din vremea aceia și păr acum moșiia adasta 

Tolova ai fost tot supt stăpănirea fameliei Cantacuzuneştilor, 

neclintită.>) 

Jacob Mitropolit. — De vremea că pentru moșii, vii ce 

ni-au rămas părintăști, ni-am învoit noi fraţii ? și ni-am împărțit 

denainte maicei noastre, după cum arată scrisoarea iscălită 

de maica noastră şi de noi și de alţi boeri, sintem odihniț 

și ne ţinem cineș parte, dar pentru acesti pricini arătate mai 

1 loniţă și Iordachi, Delenii. 

2 lordachi și Toader. În numele Jor amândurora vorbeşte cel din urmă.  
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Sos, carea nu era atunce la împărţala noastră, iarăș ni-am învoit cu dumnalui frati-meă bade Iordache, și ni-am împărțit și ni-am aședzat, dind scrisori unul altue, ca să nu rămăia copii noştri la gălavă sati Sudecăţ streine. Pentru moşiile unchiului nostru Ilie Cantacuzind Vistierul, vecini, țigani, nerămăindu-le copii din trupul lor, ai rămas la noi, macar că mai sint nepoț de pe maica lor, dar, de or dzice cevaş, avem a le răspunde cu multe dovedzi că n'ai triabă. Deci noi într'acest chip ni-am aședzat și ni-am învoit: satul Bă- buleștii la Prut l-ai luat bade Iordache, însă puțin hotar, neavând nice vecini, nici moari ; iar satul Șerbeştii, cu Un- guraşii şi alte sălișt[i], cu toț vecinii, cu biserică de piiatri, cu 
casă gata, iar de piiatră, l-am luat ei; însă din vecini carii 
i-ati luat frate-mei bade Iordache, de Copii, şi carea s'or afla cu zapis ertaț și unul răscumpărat, să n'aibu eu triabă. Şi atastă învoial[ă), cum, Șerbeştii fiind sat de fruntea, s'au făcut pentru pricina satului Horodniceni, cu siliștile din împregiurul, —căt, prebegind fratile nostru Şerban în Țara Unguriască, la Domnie Mării Sale lui Grigorii-Vodă, unde i S'aii tămplat şi moartea, Măriia Sa i-au luat satele, domnești, și &-aă avut tot, arătind că-i hain. Și, viind Domnu Mărie Sa Costandin. Vodă, ai ținut satelea tot domnești, şi, vrind ca să le de patriiarhului de Ierusalim danii, ai cădzut cu rugăminte gi- nerile nostru Dinul la Enache Hatmanul!, fiindui rudenie, și au plecat pe Mărie Sa Costandin-Vodă, de i-au dat danie satul Horodnicenii, cu siliştile di prin pregur, cu vecini, cu ispisoc ; carilfe] l-ati întărit și Mărie Sa Ion-Vodă: la carea sat de n'ar fi fost dat, avăm și eii parte pe gum(ăjtatea. Dar, pentru să nu mai fie voroav[ă) saă gudecat[ă] pentru atasta, 
ni-am învoit şi am luat eii Șerbeștii cu Ungurașii, cu vecini, ca să fie sat pentru sat, vecini pentru vecini. Şi așe ni-am 
învoit frățește : satul Braneștii la Niamțu, iar al fratelui nostru Șerban, gum[ăltate al meă, Sum[ăjtate a badelui Iordache. Dar, avănd noi un sat pe 'Cuhur, anume —, iar înpărțitorii pe gum[ăjtati, ni-am învoit și ai rămas satul de pe Cuhur — 

i Ciuchi.
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a frăţine-meii badelui Iordachi, tot satul, mai avănd şi alte 

sate acolă, iar satul Brăneștii aii rămas tot al mei, fiind ală- 

ture cu alte moşii a mele. Un sat Epurenii şi casăle din Eș, 

iar a fratelui nostru Şerban, i-ai luat Aristarho cu gudecat[ă] 

pentru — lei, ce s'aă aflatu dator fratele nostru Șerban lui 

Aristarh, Alti sati sai vii sai dughene, orce s'ar mai afla, să-fie 

frăţeşte: gum(ă]tatea mele, &um[ă]tate a badelui Iordachi, păn le 

vom lămuri şi acele, și iar le vom socoti cin[e) &-a lua. Moșii de 

a unchiului nostru, a lui Ilie Cantacuzină Vist(ierul), ce s'ar mai 

afla, iar în doi să fie, frățeşte, afară de Bălțătești și Mănjeşti, 

caril|e] li-ai luat Mihai-Vod[ă] cu gudecată şi î li-au datu 

frățini-mei badelui Iordachi, pentru triidzăci pungi de ban[i] 

&-ai cheltuit la Visterie, şi înprumute -au dat. Țigani, căț 

s'or afla părințăști, să s[ă] împartă în doaf, că pănă acum 

nu ni-am înpărţit. Însă din Țiganii ce sint în Șerbești, &-ai 

dat lelea Marie danii oarecui, să nu avem triabă. Că şi ii 

avea a treia parte dintr'ale bărbatului, după rănduiala pra- 

vilei. Și într'acest chip toatea le am aşedzat cu învoial[ă] pre 

atastă aşedzarea, să fie odihniț şi fii noştri; iar carii sar 

nebuni a ceri gudecăţ străine peste aședzarea noastră, să nu 

li să ţie în sam(ă), şi să aibă de la noi, în loc de bl[a]gos- 

lovenii, blăstăm, de la Dumnezăi şi de la noi. Și am îscălit. 

Vieat 7255 [1747], Fev. 7. Toader Ct.Stol.. „Co. Cant. ni-am 

tămplat. Md. martur. Ilie Zmucil[ă) mi-am tămplat față. 

II]. Documente. 

1. Copie di pi suret di pi ispisoc sărbăscu cu hotarnica 

într'ănsul, de la Ștefan Voevod, fără velet, şi fără lună, fiind 

ruptă o bucată de la un loc. 

Cu mila lui Dumnezău loan Ștefan Voevod, Domn ţării 

Moldovii, înștiinţari facim cu atastă carti a noastră tuturor cui 

vor căuta spre dănsa, saii vor auzi cetind, pentru aceste adivă- 

rati [slugi ale noastre] șoltuji şi părgari şi toți tărgoveții noştrii 

din tărgu Bărladului, așăjdere și pentru toți săracii oamini di 

prin toati satile ce sănt supt ascultare tărgului și sănt așăzaţi 

pi hotarul lui, că, viind înnainte noastră, înnainte boerilor 

  

 



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 207 

noștri a Moldovii, și ai cerut de la noi ca să li să cauti și 
li să alegă hotarăle Cescanii, ce au fost şi vamă a tărgului 
Bărladuluii. Drept aceia și noi le'm căutat și le'm însămnat 
pără undi leu fost sămnile din vechi, începănd din sus, din 
malu Bărladului, di la o salci și di la movila săpată, apoi pisti 
șăs, la delu cel marii, la movila săpată, De acole pisti cămpu 
iarăş la movila săpată; de acole de la cămpu iarăş la altă 
movilă săpată; de acole iarăș la margine dumbrăvii, la doi 
stejari îngemanați, s'au făcut sămn. De acole tot pin dumbravă, 
din ștejariii pănă în ştejariă, cari sănt însămnați în margine 
pădurii, mai din sus di del ce eşti în dreptul Lipineștilor ; 
de acole pi desupra deialului în Sos, tot pin păduri, pi coaste, 
și a drum(ullui ce treci piste cămpul cel lung, pănă la Tres- 
tiiană, și iarăș pisti acel drum —, Şi iarăș pi drum[ul) ce mergi 
între Brădeşti şi între Meştii (sic) în os, pi lăngă margine 
pădurii, la dumbravă, undi este o groapă săpată. Şi iarăş 
piste dumbravă și pisti -drumul ce mergi la Brădeștii, şi pănă 
la Lieștii, la un ştejar, s'ai făcut sămne. De acole tot pin 
dumbravă, şi mai din gos di Șușnești, în cămpu, la un ștejar 
Ssăngur, şi acole drept pi un cămpu la movila săpată —, din 
gos di Grănești, pără undi cadi Jăravăţulă în Bărlad; de acole 
drept piste Bărlad, la movila c& săpată, ce ește în malu Băr- 
ladului. De acole dreptla deal, la dumbrava roșii, îatr'un ștejar, 
S'aii pus sămnu, De acole piste dumbrava roşii, la malu Tutovvii, 
pără în gura părăului Crăngului, la movila săpată. Di acole 
pisti cămpu, la delu, la dumbravă, la un ştejar, undi s'au 
pus sămn. De acole la deial, pis[te| dumbravă, la un ştejar, 
şi la cămpul redeleii (sic) și la capul țarinilor Periianilor, la 
doi ștejari în gemeni, s'au pus sămn. Apoi pi supt margine 
pădurii — la un ştejăr s'au pus sămne; di acole pisti părăul 
săc, la deial, la doi stej[ajri s'au pus sămne; de acole pisti 
Săcusoara, la un ştejar s'aă pus sămnu; de acole drept la 
Sămila și pisti Sămila. La fântăna ce este întri parti și 
întri Drujăști, și la movila săpată; apoi pisti ceritii la deial, 
la movila săpată; de acole pisti cămp, la movila săpată; de 
acole drept pisti cămp, şi pisti drum, și piste șăs, și pisti 
Bărlad, la salci, ce este în malu Bărladului, di undi am în-
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ceput întăiii. Acesta este hotaru tărgului Bărladului şi tuturor 

satilor, săleștilor ce sănt supt ascultari tărgului Bărladului. 

Cătră atasta ati mai vinit înnainte noastră și înnainte boeri- 

lor noștri a Moldoviei Anușca și Mușa, fetile lui Mihăilă Tu- 

dor, fitorul lui Pătru Tudor, şi nepoţii lor de frați, Ivașco 

Isaico și fratele săi Simion, și sororile lor Mușa și Drăsă- 

mila, fiii lui Ivaşco, şi tij nepoții lui Crăste, și soara, lui, Po- 

dolinca, şi Stana și Nasta, şi niamlul) și fi Costii Dinovici, tij 

nepoții lui Pătru, dari de a lor bună voi, de nimessăliţi, nici 

asupriți, ș'ai văndut a sa parte ocină dintru al săi drept 

uric, din uricul moșului lori Pătru Tudor, şi din ispisoc 

ce ai avut de la moșul nostru, di la Alecsandru Voivod, o 

săliști pi Tutovva, anumi Ivasce de la Tătărca; cari ace să- 

lişti tot înnăuntru întru acelaş hotar di mai sus scris, și ace 

săliști aii văndut-o însuş D(oJmniia Noastră drept una sută 

zloți tătărăștii tuturor ci sănt scriși mai sus, — înnainte noastră 

tuturor boerilor noştri a Moldovii, şi plătindu-le toţi banii di 

plat[ă] D[oJmniia M&. Și ac& sălişti am lăsat-o ca să fie iarăș 

supt ascultari tărgului nostru a Bărladului ; iară hotarul acei 

săliști să fii după hotarăle [cele vechi]. Și iarăși am socotit și am 

miluit pe şoltuji şi părgari şi toți săracii oamini din tărgul 

nostru a Bărladului, şi le-am întărit lor obiceiul cel vechii 

ca nici-unul din oamini ce trăesc în Bărlad ca să nu aibă 

di a plăti nici-un fel de vamă acole în tărgul Bărladului, nici 

un fel de arişveriş, fără numai acei ce vor mă[sujra pește, 

acia să aibă a da de un—un pește, și de o căruț[ă] iarăș un 

peşte, și altă nemică. Și spre acasta i-am încridinţat însumi 

Domnii Mele de mai [sus] scris, Ștefan Voevod, şi credința a 

pre-iubiților fii ai Domnii Mele Alecsandru, Bogdan și Vlad|= și 

Bogdan-Vlad], credinţa a tuturor boerilor noștri a Moldţo]vii, 

“mari şi micii». — Copie de pe la 1790. 

2. Data ruptă. lancul-Vodă, pentru Măriiţa, fata lui Jon 

Hăra (Xpu) Vornic?, întărinduii parte din Zaharești]. Pome- 

nite Nastasiia și sora ei Măriica, fratele ei Gherman Hăra 

1 Pomenirea lui Bogdan-Vlad, fiul lui Ștefan, arată că actul e din 1481 

sati anil următori. 

2 V. mat sus, p. 169, și vol. VI, p. 649. 
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(Xbpn) Sulger (eSakapk), satul Perhăuţii la Nistru și Cupci€ la Ciuhur (Ha 4SXpk), jumătate din Șcheaii la Prut, jumătate din Drăgușeanii, la Prut. Pecete mare de ceară roșă, ruptă, 3. Suceava, rii Iunie 7088 (1580). Iancul-Vodă, pentru Mă- rica fata lui Ion Hăra (Xspn) Vornic și Nastasia sora ei, fe- tele lui Gherman Hăra (Xhpu) Sulger, nepoţii Marenii, stră- nepoţii lui Gavril, și Sofronia și Olenca (wacnka) și Gafa (raba) și Părasca şi Tudor şi Stanca, fetele Maruşcei, nepoatele Ilcăi (HakH), strănepoatele lui Oană Vornic, care vînd, după 
acte de la maaaa CTEBANA BROrROAiE, satele Calna, Zahareşti, 
Dulceşti, Răsulești, Șcheaii la Prut, Dragușeanii, la Prut. Stroi& 
V. Log. Dumitru. Pecete mică, de ceară roşie, ruptă. 

4. lași, 14 Mai 7004 (1586). Petru-Vodă, pentru Măgadă- lina și ginerele ei Nicolae Aprod și fiul că Avram diiac şi 
Solomiia, cari ai ocină la Stănilești pe Siretiă, şi jumătate de 
sat la Zăhăreșt(i], satele Turiiatca, Stăneştii, Vasileul, jumă- 
tate din Robta la Siret (dat de Alexandru-Vodă lui Babit 
diacul), Levcovţii, Noscova, şi fălci de vie W'T Kphkeu la 
Cotnari şi Țigani, wnu HSTOYEBHAH Hy KOAH pO3BHBRAAH HM ABOp, 
Î pasBomnun wm akxekou aeman!, Stroi& Vel Logofăt. Gli- gorie Uricar. Pecete rotundă, pe ceară roșie. 

5. <O scrisoare de la Dumitru Moghila, din anii 7095 [1587], Fevruarie 16, pentru moșie Nelipouţii.» — Resumat din 1792, 
6. <O mărturie a lui Gheorghie părcălabul de Hotini, din 

anii 7107 [1599], Maiă 1ș, pentru Sumătate de moşie Neli- 
pouţii, de la Ținutul Hotinului.» — Resumat din 1792. 

7. Iași, 18 Ianuar 7109 (1601). Ieremia Moghila, către 
«chir Gheorghie Mitropolit de Suceava». I s'a plins «cneaghina 
Măriica Costineas[a] ot Zahariiaști», din Ţinutul Sucevei, <wna 
Xaacga ct H naaka ct npka, TCABAMH 4% WHA Aaa HEKIH cAmenie 
MHOTk Bh p$k Nona 44359 wr CTBHKA, H 4 Wu SyopSnua sa 
EOHCKA. ă KAA fc ChAA AK pekSUH NOCTARHA 'Ta4 EAMENIE &h 
ANO MOA5... 34 uakkO, n knaka XA A Su mMuxaR BEOAS, nonHx 
HE £ uâka MAS (si). Tor pap, take Sapur cita KHura TENACRAMH 
CPHTH SUHHHTH ch CĂ MAR, KAKO 4BH SANAATHA 'Taa cAMeninH 

1 «Ei le-ai pierdut cînd li-aă risipit curtea 40 de hoţi din Țara Leșească.» 

71304. Vol. VII. 
14
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Rh gSRH cita KHHTHIH. ALIA AH EAMEHH NONISE HE H3rHE.. . AH MHHT- 

HARA KpHRAA WH AA NOAAT CTHTH AH NPEA FCNAEMH chT- 

EOPHA AHCT AO TECAAMH, I4KO ceruri WapkiiiT MA npaB. CHUH 

AA HAM ekeri'ru nnakuu ovunuiTi.» «Roșca Dvornic utlil). Ne- 

griliscul.» — Pecete mică, ruptă. 

3. laşi, 21 April7109 (1601). leremia Moghila, pentru «Cos- 

tineas|a] ot Zahărești», care se pîreşte cu <popa Lazar ot 

Stupca». «Veaveriţlă] ucil. Zăpodie.» Pecete mare cu chinovar. 

9. «llne $ csu., 48. A» Întărire pentru Zahareşti de la 

«pan Toader Movila»?. Slavon. Pecete mică neagră, ne- 

înțeleasă. 

10. 15 Septembre 7144 (1635). Vasile-Vodă, lui Gheorghie 

Jora biv Slugerii, pentru moșiile Hliniște şi Novacăuţii. — 

Resumat din 1792. — Pentru fiii și rudele acestui boier, v. 

vol. VI, p. 538. 

11. 20 Iunie 7145 (1637). Văsăian şi lonaşco Grecul vind 

cumpărătura «<tătăni-nostru lui Grigorie diiac... unchiului 

nostru lut Stefan Dinţul, din totu satul Dumbrăvenii ot Ți- 

nutul Sorocii gumătate», pentru «taleri de argintu și doi boii 

buni şi doai vaci». Marturi: «Gavrilaş bătrănul și Toader 

Vornicelul din Părcane şi Ghiorghiţea din Vatsăna şi Ră- 

ghineț din Cohrești și Vasăle din Tuchiteşti și Aftimie fe- 

corul Lucăi». — Copie de pe la 1780. 

12. 20 August 7146 (1638). Vasile-Vodă întărește lui Vasilie 

Vartic «satul Malitinţa și alte sate». — Resumat din 1792. — 

La 22, se daii rămaşi pentru această moşie călugării de la 

Galata. — /dem. 

13. 31 lulie 7150 (1642). Vasile-Vodă, pentru Platon din 

1 «Ea s'a plins şi s'a jeluit înbaintea Domniei Mele că a dat niște «ti 

menit, multe, în mânile popei Lazur de la Stinca, iar el le-a îngropat de 

frica oștilor; iar acum zicînd că a pus acele ceaattie> într'o...- îm dosul 

bisericii, și le-ai luat haiducii lui Mihai-Vodă, fiind-că nu este om . . - î). Deci, 

îndată ce se va vedea această carte a Domniei Mele, să i se facă dreptate și 

să i se plătească acele «tamein> în mîinile acelei doamne, iar, dacă ecAmtHH» 

popei n'aă perit, saii dacă vameşul a fost nedrept, el să-i dea o zi înnaintea 

Domniei Mele, să facă scrisoare către Domnia Mea, ca.. . să se găsească mal 

drept; astfel să le fie..., şi altfel să nu faci.» 

3 V. vol. V, p. 531, nle 3-4; vol. VI, p. 414, n? 1595.  



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ PARI 

Zaharna şi Ianachi diiacul, ce se judecă cu Focşa din Răs- 
popeni şi Matei Cepraga din Ardășeni, pentru jumătate din 
Dumbrăveni. Se aduce «mărturie de la Căpt. Toderaşco de 
Curteni». — Copie de pe la 1780. 

14. <O mărturie a Petrii Moghila arhiepiscopă şi Mitro- 
polită Chievschii, din anii 7153 [1645], Fevruarie 6, cu care 
adeveriază pentru satul Oșehlibul, ca să-l stăpăniască Pă- 
traşco Cogole Logofâtii!.» — Resumat din 1 792. 

15. 7155 (1646-7). Vasile-Vodă, pentru călugării de la Golia, 
ce au satul Voșca la Ţinutul Soroca, «din ispisoc de danie 
şi de miluirea de la Alecsandru Movila Voevod și de întă- 
ritură de la Radul Voevod; care acel sată Voșca ait fostu 
driaptă moşie a lui Alecsandru Movila Voevod, și ai datu 
ș[i] aă miluit elu aceşti svinte de mai susu scrisea mănăstiri 
a noastre». Hotar: efântăna boeriascăs. Li întărește și satul 
Vasălcăul, «de la Mărica Bupăniasa răposatului Chiriţa Pos- 
telnic?, iar Chiriţii Postelnic i-au fostu driapt[ă] cumpărătură 
de la Constand[in] Movila Voevod; care acest satu esti din 
ocol[ul] tărgului Sorocii», Apoi satul Cirișnovăţul (Ținutul 
Soroca), «din ispisoc de cumpărătură de la Costandin Movila 
Voevod» : li fusese dat de Chiriţa Post, ce-l luase de la 
răzăşi, între cari Nistori, Doica, Varvara, Drăguţa, Acsinie. 
Pomenită hotăritura lui« Nicoriţea ce ai fostu Vornic»3. «<Pănă 
la Troian, şi Troianul în susu, pe lăngă noai fântâni, pe de 
asupra dialului și pe de asupra măbleniților.» Apoi părți din 
Stoicani, întărite de «Ștefan Tomșa Voevod» şi Radu-Vodă, 
Urmează : <o poiană din hotarul tărgului Sorocii», jumătate 
din Stolniceni, «care acmu să chiamă Pohribenii» (Ținutul 
Soroca) (res de la Constantin Movilă). — Copie, iscălită la 
28 Octombre 1764, de egumenul Ștefan ; în copie nouă. 

1 Petru Movilă a murit la 24 Decembre st, v. 1647. Pentru Ciogolești, v., pe lingă tabla vol. V-VI, Ghibănescu, in Arc. soc. şi. şi Mi4. din Jași, pe 1904 
şi discursul funebru ţinut la îngroparea Sofroniei Ciogoloaia, tipărit de V. 
Pirvan, in Cow. lirerare pe 1904. Sofronia e mama acestuia de aici, 

? Un act de la Mărica Paleologu, în vol. V, p. 82, no 19, Altul s'a tipărită 
în Publicaţiile Archivelor din Chişinăii, II, 1902, pp. 234-5. 

? Nicoriţă luptă cu Gratiani contra Turcilor. V. tabla vol. 1V,
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16. 15 lulie 7164 (1656). Gheorghe Ștefan-Vodă, lui Jora 

Slugerul, pentru moșia Malitiniţii. — Resumat din 1792. 

17. 18 Iulie 7172 (1664). Eustratie Dabjia-Vodă, lui Rugiră 

Șătrariul, ca să hotărnicească la Malitiniţă. — Resumat din 1792. 

18. 20 August 7172 (1664). Eustratie Dabija-Vodă, lui 

«Grigorie Hăbăşăscul părcălabui de Hotinii>, ca să aleagă 

esatul Onutul şi moşie Malitinița». — Resumat din 1792. 

19. «O carte de la Efstratie Dabija Voevod, din anii 7173 

11665), lulie 5, cătră Dumitrașco ce ai fosti Vistiernic, sta- 

rostile de Cernăuţi!, ca să margă, din preună cu Ursul Vor- 

nicul de Poartă, să hotărască moșie Malitiniţii.» — Resumat 

din 1792. 

20. 9 Maii 7174 (1666). Duca-Vodă, către «Ilie Dracea 

Vornicul de glodne (!) şi Dumitrașco ce au fosti Visternic 

şi Prodan Drăgușăscul», pentru a hotărnici la Malitiniţi2. — 

Resumat din 1792. 

21. 7175 (1667). Iliaș Alexandru-Vodă, pentru pira ce a 

făcut «Măricuţa giupăniasa lui Cărcu celui bătrănu, fata lui 

Toader Murguleț ce ai fost Armaş, şi cu fitorii săi, Neculai 

Cărcu şi fata ci Nastasăia, giupăniasa lui Eni Ţica Postelnic, 

şi ginerele, cu Grigoraș Ghermanu, ce aii fost Vornic», contra 

lui «Tudosţe] Dubăi părcălab i Gavrilașcu Dobrichi», pentru 

parte din Zahariești şi Părhăuți3. — Resumat din 1765. 

22. 10 Iunie 7175 (1667). «Hotarnica Dubrovăţului», de «Io- 

naşco Pilatii Căpitan și Ionașco Isariti şi Isacu Goianu». — 

Resumat din 1792. 

23. 7178 (1669-70). «Marica Cărcotoai și Grigoraş Gherman 

i nepoţii ei, Ţiculeştii, Pavel și Andrieș», pentru partea din 

Zahareşti ce cere «<nepotu-săi Tudosăi Dubăi»: i se dă 

bani pentru renunțare. — Resumat din 1765. 

24. 13 Maiu 7188 (1680). Mărturie a lui «Istrati fecor 

Titienii», pentru Tudose] Dubăi. 

1 Cred că e Stroici. V. vol. V, p. 221, nle 446; p. 222, n” 47. 

2 Familia Dracea porneşte de la un casnic al Ceaureștilor, V. vol. V, p. 

19, no 85, și aiurea. Pentru Drăgușescul, v. vol. IV, p. 275, nota 1. 

3 Dubăii e cronicarul, iar <Dobrichi>, un Dobrenchi. V. Doc. Calii- 

machi, tabla 
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25. 7191 (1682-3). Zapis al Anisiei, «fată lui Ionașcu Rosch. 
(Rost., sau Roschip?) Logofăt, giupăniasa lui Grigoraş Șep- 
telicu Stolnic, şi cu fisorii ei, Ioan Stolnic, i Ilii, i Sandul»,. 
pentru partea din Zahariești, ce ai de la «Iliana Voiculiţoai, 
fata lui Șeptelis Hatmanul» : o vind lui Tudos(e] Dubăă Vel 
Logofăt. — Resumat din 1765. 

26. <Izvod de bucate ce aii rămas dea tătăne-meiu, lui 
Enache, pe măna Anisii ; Il: 7205 [1696], Noemvrie 28... 1 vac[ă] 
aii văndut-o bărbatul Anisii la Camenița... 1 tămbar agra- 
vanu de postav subțir[e) cu hulpi, sucnă mohorăt[ă] de taftă 
cu ape, 1 cămiașlă] noi cu mătas[ă), 1 șlic naramgii cu sobol, 
2 șlice cu jeder (szc), 1 cergă mare cu laţi mici, 1 cergă cu laţi 
mici, mică, 1 velinţi albastră, turtască ; 40 de coți de păndză..., 
I şiă cu poclădzi...,r giumătate de med, 1 păriache de 
hiară de plug, 1 poloboc de stride: l-ati dat unui Turcu, 
dreptu 20 lei, celuia cu odoarăle, 1 brăi de argintu, 1 tămbar 
viarde de postav turcescu, £ adămască vinetică!, 1 părech[e] 
serje de aur, 1 lingur[ă| de argint.» 

27. 21 lulie 7206 (1698). Antioh-Vodă, pentru Lupașco 
Gherghel, biv Vel Jitnicer, ginerele lui Ştefan Brăescul biv 
Vel Comis?, care arată un act de la Neculai Donit Vel L.o- 
gofăt, «precum, fiind dum(neajlui Neculai Donit Logofăt 
cumnat lui Stefan Brăescul Comis, țăindu dumnealor doai 
surori, amăndoai fetile lui Grigoraș Jorăi, anume: Lupa, ce o 
ține dum[nea]lui Donit Logofăt, şi Ilinca ce au ținut-o Stefan 
Brăescul Comis», s'aă învoit pentru împărţirea moșiilor de 
zestre. Brăescul iea: jumătate de Coșciugeni, a treia parte 
din Corcești, jumătate din Şătrăreni. Mai arată un act «de 
la Măricuța, gupăniasa lui Vasăle Brăescul, maica lui Ștefan 
Brăescul Comis, cu pecete eii și cu iscăliturile a mulți boeri 
mărturii», pentru învoiala ei «cu cumnată-sa Agafie, sora so- 
țului eii, lui Vasăle Brăescul, maica lui Gavril Brăescul biv 
Vel Stolnic» ; împart moșiile Brăești, Criva, Horopcăuți, Mle- 
năuți. Al treilea act arătat e de la Gavril Brăescul, pentru 
Rătopănești, Băscăceni, ce fusese «zălojit la Pelin Vister- 

1 De Veneţia, 

2 V, mai sus, p. 107, n0 14.
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nicul», — care sînt ale lui Ștefan, de pe mamă. «Numai, fiind 

aceste răscoale multe, ai perit dresele acestor săliştea, din 

Cetatea Niamţului>. Al patrulea e «de la Sălion, egumănul 

de Răşca, şi de la Ghenadie starețul de la mănăstire Răşca, 

și de la Theodosie proegumenul», pentru vînzarea heleş- 

teului Liahul, «care hăleşteii esti din hotarul tărgului 

Socevii, pe apa Frumoasii..., drept șaptezăci de matcea,; 

care hăleşteii ai fostu şi călugărilor danii de la Alecsandra 

gupăniasa lui Sămion Mălaii Visterniculz. Al cincilea act e 

de la <Cărstăna fata Gramii!, Supăniasa lui Stati ce ai fostă 

Clucer-Mari», vară primare a lui Stefan Brăescul, căruia-i dă 

Băşsăștii pentru 20 «de galbeni de auri venetit şi un cal, 

drept cincizăci de lei». În acte se mai vorbia de satele Ca- 

brăi, Dumeni, Harbuzova. — Copie. «Neculai Donit Vel Lo- 

gofăt protocălit.» 

28. 22 Iunie 17... Raportal lui « Andriiani starostele de Cer- 

năuți», pentru hotărnicie la Malitiniţi. — Resumat din 1792. 

29. 25 Octombre 7211 (1702). <Mihăilachi Bantăş biv Vel 

Șetrar> dă zapis «gineri-meă Ştefan Stămatii, care ţine] pe 

nepot[ă]-m& Saftă, fiica frăţine-meii lui Andrieş Bantăş, pentru 

moșii ce i-am dat, cari s'aii venit în parte dum[ijsale, din gu: 

mătate de sat de Fauri a cince parte, şi din gum[ăltate de 

sat, tij a cince parte din Băhneșt[i], — care dintr'aaceste doau 

sate li țănem cu dumnalui văru-meiă Gligoraş Bantăș, și din 

Bologeşti, ce s'alege parte lui Dumlijtrașco Bantăș, a pă 

tintelui mei, şi din Mogoșești ce s'a alege din parte Băntă- 

şiască, a cince parte, parte noastră ce ţinem cu Arăpeștii, 

iar la Bologeşti ținem cu Golaș şi cu Cocri, să s[ă) ştii, iar 

pentru Costini>. Iscălesc și Lupașco Arapul, Sandul Arapul?. 

30. rii Iuţie 7220 (1712). Neculaiii Alecsandru-Vodă, lui 

«Dumitru Macriii starostile de Cernăuţi», pentru a hotărnici 

Oşehlibul. — Resumat din 1792. 

1 Pentru Grama, v. vol. V, p. 18, n 77. 

2 Din acest act se vede frăția lui Andrieş și Mihăilachi Bantăș, fiii lui 

Dumitrașco, pe cînd Gligoraș era probabil fiul lui Constantin, fratele lui Du- 

mitraşco. Constantin avea un frate Nacul şi o soră Mărica ; el era fiul Catrinei 

(Rev. D. ist arch. şi filologie, Vi, p. 397). 
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31. «U Șiarbeşti, 1! 7223 [1714-5).> <Eii Marii Visternitasa ră- 
pousatului Ilie Cantacozono Vistiernic» dă zapis «dum[i]sale 
lui Iordachii Vornicul!, pecum, rămăindu dumnealui datori 
dumlisale cu căţva bani ș[i] cu zapisele dumisale, şfi] după 
moarte dumiijsale m'aă strănsu dumnealui să-i dai bani, ş(i] 
ei, neavăndu de unde să-i dai ban[i], i-am dat viile de la 
Cotnari pentru o somă de bani], 200 lei>. Pentru rest, îi dă 
Oşihlibii, «carele îm este datu dzestre de la părintele miei 
Miron Logofătul?>. Martur «și nepotol Costantin Stolnicul, 
fitorul lui Gavriliţ[ă] Vornicul». Iscăleşte: cei Marie Vist, 
răpousatului Ilii Ca[nJtacozono» (pecete pe ceară neagră: 
vulturul bicefal și literele II. Ct.»), Constantin Gavril Stol- 
nicul... Şi ei, Curtu, sluga dumisale, am scris zapisul.» 

32. «Înpărţala moșiilor ce ai rămasi de la Toderașco 
Jora Sluger şi de la gupăniasa dumisale Vasilca, din anii 7229 
[1721], Fevruarie 15, care s'aă înpărțitu frații între ei, Ionii 
Sturza Vel Vornic şi Safta Spătăriasa Cuzi şi Aniţa &upă- 
niasa leremicăi Jora și Solomon Botezii Șătrariul şi Sandul 
Silion5.» — Resumat din 1792. 

33. 26 lunie — (lipseşte data î ac). Grigore Ghica-Vodă, 
lui «Șerban Catacozino biv Vel Medelnicer», pentru Ior- 
dachi Cantacozino biv Vel Spătar», ce cumpărase Costenii 
(Tinutul Neamţ), «încă în dzilele -Domnii Sali lui Mihai- 
Vod[ă]». Să vadă pretenţiile Pelinoaei. Pecete mică octogo- 
nală, cu chinovar. 

34. «U Horodniceni, l* 7238 [1729], Nolejmvrie 25.» Nişte 
răzăși daii zapis «gipănului Șărban Cantacozon[o] Vel Me- 
delnicer, că, fiind ei dumninsale datior cu 20 lei, de cănd 
ati fostu dumnelui staroste la Cernăuţi», și avînd a-i plăti pentru 
o bute, cite «5 p! vadra», îi dă în schimb «casălțe] ce avem 
în Cernăuţi, în Tărgul Boilor, locu domnescu, dreptu cindzăci 
de lei, ban|i] vechi». Iscălesc și «Toader Bădiliță părc[a- 

1 Deleanul, fratele lui Șerban. 

2 Miron Costin. Cf. N. Costiv, p. 71: ePoftit-aă [Ilie Cantacuzino] pre 
Neculai Costin Vornicul, fiindu-i cumnat». 

3 Pentru toți, v. tabla vol. V-VI. Cuza Spătarul e Dumitrașco. Acte ale 
Cuzeștilor s'aă cumpărat de curtnd de Academia Romină,



216 DOCUMENTELE CANPACUZINILOR DIN MOLDOVA 

lab)», <Bogdan Drăghit, Arman». Scrie Ștefan Gherghel 

Postelnic. 
35. laşi, 5 August 7239 (1731). Gligore Ghica-Vodă în- 

tăreşte lui «Șerban Cantacuzind biv Vel Medelnicer» «o casă 

şi cu pivniță, ce dzice dumn[eallui că a cumpărat-o de la 

Lupul crășmar, în tărgu, în Cernăuţi». Pecete octogonală cu 

chinovar. 
36. laşi, 30 Octombre 7241 (1732). Grigore Ghica-Vodă, 

lui Vasăle Stamatie, pentru Costeni. Pomenit Iordache Ca[n]- 

tacozono biv Vel Spătar. Pecete mică, octogonală, cu chinovar. 

37. <O carte de la Grigorie Ghica Voevod, din anii 7241 

[1733], Mart 15, dată la măna lui Neculaii, ginerele leremicăi 

Jorii, volnicindu-l ca să poată apăra drepte hotarăle moșii 

sale Malitiniţii de spre Ţara Leșască.> — Resumat din 1792. 

38. «O carte de la Constandin Neculai Voevod, din anii 

7241 [1733], lunie 27, dată la măna lui Necolai ginerile leremicăi 

Jora, pentru ca să-şi poată lua venitul moșiei Malitiniţa, de 

la Călăraşi (szc)!.» — Resumat din 1792. 

39. 5 August 7241 (1731). Costandini Necolaia-Vodă, lui 

« Neculaiii Costăn biv vi Logofăt?»>, ca să cerceteze la moşia Mali- 

tinița. — Resumat din 1792, 
40. 15 Decembre 7247 (1738). «Tărgoveţii romăni ș(i] jă- 

dovi] ș|i] armeni» din Botoșani mărturisesc că cai veniti 

Ion săn Pitices(i], din preun[ă) cu vitregu săi, Ion, cu poronca 

dumilor sali Vornicilor de Bot[ă]șăni, Enachi vtori Armaș și) 

Dumitrașco Post.5, ca s[ă] prețăluim casa cu pivnița ce ai 
din preună... l-am întrebat cu ce prețu vor să ţii casa, să în- 

toarcă unul altuia bani pe giumătate... Am prețuit casa dio- 

săbi ş[i] pivnița diosăbi, ca să ţii unul casa păn în picăta (s€) 

streşăni di spre pivniţlă)..., iar unul să ţii pivniţa.» Iscălesc, 

lingă pecete, «Ștefan Trisacul, Luca săn Mani, D” Cl” Post, 

1 Pentru schimbarea domnească petrecută între data acestui aci și a celui 

precedent, v. vol, VI, p. 257, n 395 şi p. 568. 

* Fiul lui Ioan și nepotul lut Nicolae cronicarul, 

3 E Dumitrașco Calmășul, fratele lui Ioan 'Peodor-Vodă Callimachi, V., Doc, 

Callimachi, LI, pp. 7-9. 
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Vor[ni]e (celalt e indescifrabil), Toadir Stihi, Pintilei Crav[ă)ț, Neculai Blănar, Ştefan Brad, Sandulu Gligori». — Copie. 
41. 29 Maiă 7250 (1742). Carte de blestem de la Mitropoli- tul Nechifor pentru hotărnicia moşiei Malitiniţa. — Resumat din 1792. 
42. «O scrisoare a lui Hrisosculosti Vlastosă biv Vel Stol- 

nic, staroste, și a lui Gavril Neculce Vel Căpitan otu Coţ- mani și Manoli Zamfiră biv Vel Căpitan, din anii 7250 [1742], Avgustu 151.» — Resumat din 1792. 
43. 31 lanuar 7252 (1744). Lupașco Arapul mărturisește 

pentru Costeni, «parte Băntăşeștilor, carele este de pe Ca- 
trina Băntăşoe, fata lui Golăeș Jitnicer, şi într'ace Bumătate de sat ai ţinut toți fe&orii Catrinii Bă[njtăşoe, anume: Nacul 
și Costantin şi Dumitrașcu șe Precopie șe Dochiţa şi Măricuţa, șe 
Alacsandra (s7c), şe toate părți acestor fraţi ai rămas Ja Andrieş 
Bantăş Vel Cracer (sic) fetorul lui Dumitrașcu Bantăș; însă Ghiorghiţe Pelin, fe&orui Dochiţii, ai zălojit şi parte lui?.> 

44. 20 Februar 7252 (1744). Zapis pentru Costeni. «Și 
eii Neculai Arapul s" porușnec am Scris, cu învățătura du- misali uncheșului Lupașco.» 

45. 10 Iulie 7252 (1744). Raport al lui «Dumitrașco Clu- ceriu şi Manoli Zamfiri biv Vel Căpitan» pentru hotărnicia 
lor la Oșehlibi. — Resumat din 1792. 

46. Septembre 7253 (1744). loan Nicolai-Vodă, lui lordachea 
Roslejt b[i]v V[e]l Vornic și lui Toader Cant[ajeuz[i]ao biv 
V[e]l Stolnic, pentru procesul lui Sandul Pelin și surorii lui, 
Axiniia, cu <Costantin Postelnicul Stămati, fior lui Ştefan 
Stămat[i]», pentru parte din Costeani (Ținutul Neamţ). «Tatăl 
lor ai avut parte de moșie în Costean[i], împreună cu Băntă- 
şăștii, fiind de un niam.» Ștefan vinde partea sa «dum|isale) 
Hatmanului Iordachi Cant(ajcuz(i]no». Pomenite «nește mărturii 
de la Lupașco Arapul, scriind c'ar fi luat Gheorghi(ţă] Pelin 
20 de lei de la Andreii Bantăș, pe parte din Costeani, 

1 Toţi sînt pomeniţi în Condica lut Constantin Mavrocordat (1741-2) dia 
vol. precedent. ” ! 

? V, mai sus, p. 214, nota 2, »P ,
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încă din dzilel(e) lui Cantimir-Vod[ă]». Pecete mare cu chi- 

novar. 

47. 2 Maii 7254 (1746). loani Neculaiii-Vodă, lui «Manoli 

Zamfiră, starostile de Cernăuţi, și Gheorghie Părvul Vel Că- 

pitaa de Coţmani», pentru hotărnicie la Oșehlibi. — Resumat 

din 1792. 

48. Listă de vecini de la 8 lanuar 1747 (de la Iordachi 

şi Toader Cantacuzino). Beltug, Boţul, Petriţa, Peliga, Pin- 

pălăge, Boarul, Peliţa (familii), Vasilii săn Găndacii, Cărste 

sin Condrii, Vasile Sărbuşcă, Gligori a Arvasii, Nechifor săn 

Gușăilă, 2 fivor(i] a Balicăi, Ion Mişe, Andri Şreaga, Tofana 

Gramatitoi, Andrii săn Mihăilă Cinpoeş, lonaş Cotij, Sămion 

cel Roşu, Ghiorghiţă Ochişor, Drăcoi, Gligori a Sărghioai, 

Mătii, Ion a Cerbului, Ilie Niriș, Ursul Hahoe, Dochiş. — În 

dublu exemplar. Adaus: Nechefor săn Cur-Vărtos, Pavăl 

sin Buldzului, Vasilii sin Măndrii. 

49. 10 lunie 7255 (1747). <Şărban Flondor Medelinicer» 

vinde lui Ștefan Roşca partea lui din moșia Beşăni, «parte 

lui Nicodim». Martur «Toader Năvrăpăscul, răzăș». 

50. 7258 (1749-50). «Ion săn Marii Piticesc[i]» vinde «giu- 

pănului Gligorii săn Antonaş din Botăşăni, la uliţă, ş'ace casă 

este întrun păreti cu casa tii Jăd[oavci] şi într'un păreti cu 

dughiana lui Miniat cupeț.. .» făcută pe loc domnescii», Plata 

e 120 de lei. Iscălesc şi: Gligoraș Puiul, Zaharii Crav[ă]ț, 

Vărtan. Scrie Costașco. — Copie. 

51. 10 Mai 7260 (1752). Costandin Mihail Gehan Raco- 

viță-Vodă, lui < Vasilie Crupenschii staroste de Cernăuţi și 

Manoli Zamfiră biv Vel Căpitan de Coţmani i cătră Gheor- 

ghie Arapul Șătrar»>, pentru a hotărnici Oșehilibii. — Resumat 

din 1792. 

52. 25 Mart 7263 (1755). Dania Malitiniţei și altor moșii, 

făcută de «Elena Joroaia, fata Jeremicăi Jora biv Vel Căpitan», 

către Iordachi Cantacozind Paharnic, «fiindu-i nepoti»!. — 

Resumat din 1792. 

53. 7265 (1756-7). Constantin-Vodă Racoviţă întărește mă- 

1 V, şi mai sus, pp. 80-3. 
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năstirii Sf. Samuil din Focșani! <a sa dreptă moșăi di la 
tărgul Bărladului ., ., cari moșăi fiind drept locu domnesci 
Domnii Meli, l-am dat și l-am afirosăt cu hrisovul Domnii 
Meli aceștii sfintii mănăstiri; la cari am trimes, de s'aă şi 
hotărăt locul, pre boerii noștrii Ștefan Popăscu Vornic di 
Portă şi Andrei Cozma Medelnicer. Di la carii aă vinit măr- 
turii hotarnică, întru cari sănt iscăliță şi capitili tărgului Bărlad, 
cum și tărgoveți di Bărladu, și Toader Boul mazăl şi Vasăli 
Condi (?) mazăl, vamiş di Bărladu, şi potropopul Andreii Bră- 
escu și protopopa Manoli şi preot Timofiii şi preotul Vasăli 
Pascu şi preot Tănasii Bugumaș și preot loan Săva și preot Cordi 
şi Ion șoltuz di Bărladu şi toți tărgoveții».Întărește hotarnica 
lor. Boieri: Radu Racoviţi biv Vel Logofăt, loan Bogdan 
Vel Logofăt, Mănolachi Costachi Vel Vornic de “Țara-de-jos, 
Iordachi Balș Vel Vornic de Țara-de-sus, Dumitrașco Păladi 
Vel Vistiernic, Aristarho Vel Spatar, Vasăli Razu Hatman, 
Antohi Genet Vel Postelnic, Ioniţi Cantacozonoii Vel Ban, 
Costandin Sturza Vel Paharnic, Iordachi Costachi Vel Stolnic, 
Iordachi Bălasachi Vel Căminar, Iordachi Hrisosculio Vel 
Comis, Ștefan Buhăescu treti Logofăt. — Copie de pe lar790. — 
La 5 lanuar, Domnul fixează o delimitare parțială, în care 
se vorbește de diserica ungurească. -— Idem. — Urmează o 
măsurătoare din 20 Februar: se pomenesc «petreli lu Can- 
timir», moşia Pălădeștilor, a lui Bogdan Vel Logofăt, moşia 
mănăstirii Grăjdenilor, locul Sărd(aruluij Dediul Codrian[u]. 

54. F. d. Costandin Mihai Cehan Racoviţă Vodă, pentru «tăr- 
goveţii den tărgul Bărlad, că, după -am dat Domniia Mea ş'am 
afierosăt locul domnescu ce s'a găsit la Bărlad, sintii şi d[u)m- 
nezăiaștii noastrea mănăstiri . . . Prooroculă Samuil», se pling 
locuitorii de călugări, cari li ieai dijma de la case. Hotă.- 
reşte că nu vor da nimic pentru case, pivnițe și păduri, ci 
pentru averea lor rurală, cum se făcea «și cănd era locul 
domnescu», «de vreami ci sănt și ei lăcuitori...la drumul 
marea împărătescu». — Copie. Traducere grecească de pe 
la 1780, | “ 

1 V. vol. V, p. 567.
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55. [7265 — 1756-7 | Hotarnica stăpinirii la Birlad a mănăstirii 

Sf. Samuil. Întrebuințează funie de 20 de stînjeni. «Vale Văii 

Săci ... Matea Văii Crăngului ... Lacul Gocanilor, a dumisale 

loan Bogdan Vel Logofăt... Biserica domniască... Gura 

vălcelii ce vini de la olării..., S'ai întămplat Vasăli Duca 

isprav|nije tărgului Bărladului și Toader Boul căpitan de mazili 

ot Bărladu . . . [cf. no 55), şi tărgoveţii, anumi Gavriliţă Tuiodore 

şi Vasăli Ghizdan şi Ioan Cole și Ștefan Tătarul și loan Că- 

liman şi Neculai Arman şi Ștefan Vraghii și Vasăli Bulichii 

şi Vasăli Chirinuș și Martin Ungur şi Grigoraş Andoni şi 

Ioniță zăt Magdii şi Ștefan Abraham și Stancul Bărbierul și 

Toader Praja şi Lupan Raţe şi Vasăli Părţul şi Pătrașcu sin 

Dumitrașcu Cobotariul şi Toader Chitariul şi Lupul Pintilii şi 

Andreii Grigoraș şi Ioniță Părţul şi Todosăi şi Antohi Ilincel, 

şi Ioan șoltuz ot Bărlad, şi loan Săva și Vedri (!) Sava, și 

alți tărgoveți toţi căţi s'au întămplat.» «Și am pus pecete 

tărgului în loc di iscăliturili noastri.» —Copie de pe la 1790. 

56. 15 Iulie 7266 (1758). Scărlat Grigori Ghica-Vodă. În. 

tărire pentru călugării de la Sf. Samuil în stăpînirea lor de la 

Birlad. Marturi ca în vol. V, p. 390, dar Costachi Moruzi e 

aici Vel Comis. — Copie de pe la 1790. 

57. 3 Februar 7267 (1759). loan Teodor-Vodă întăreşte 

mănăstirii Sf. Samuil drepturile ce avea la Birlad. «După ce ai să- 

vărșit svănta monastiri de tot lucrul, făcăndu-s([ă] din timilii 

de Domnie Sa Costandin Voivod», i-a făcut zisa danie. Mar- 

turi cei doi fil și boierii: loan Bogdan V. Log.,—V. Vor. 

de “Țara-de-jos, — V. Vor. de Țara-de-sus, Ștefan Roset Hat., 

Mihalachi Vel Post., Ioniţă Cantacozond V. Spat., — V. Vist,, 

Andrunachi V. Ban, Ioniţă V. Pah.,—V. Cam., Costandin 

Cogălnician[u] V. Stol., Enacachi V. Com., Dumitrașco Lo- 

gofăt!. — Copie de pe la 1790. 

1 Caracterul necomplect al Divanului se explică prin fuga unora dintre 

boieri, V. ale mele PDocwente Callimachi, |, pp. Calt-iv. Peste două zile 

locurile goale erai îndeplinite — prin întoarcerea fugarilor —- de Lupu Balș, 

Dumitrașcu Paladi, Filip Catargiu. Xenopol, Istoria și genealogia Casel Callima- 

machi, p. 238. Numai locul de Vistiernic rămase neocupat, «căci nu priimia 

nime, fiind țara stricată» (de Tatari); lenachi Kogălniceanu, în Ze/opisize, III, 

p. 235: 
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58. 11 Mart 7269 (1761). Ioan Teodor-Vodă, pentru «Va. 
sile Raţă Comis, fiorul lui Ioniţ[ă] Raţţă] gramatic, nepot lui 
Pavăl Căm[ăJraș», care s'a judecat la 4 Novembre 7268 (1759) 
înnaintea lui Ştefan Roset biv V. Log. cu «Grigoraș Ur- 
sachi şi cu Andrieș săn Pătraşcu Băd[ă)răă ruptaș, şi cu 
Ghiorghie săn Andronec, răzășii de Giulești de piste Prut, de 
la “Ținutul Iaşului... De spre Prut, la Huc, cu un zapis de danie 
a lui Costandin Pogor... La Comăndăreşti, la Rădiuri... Ca 
să nu rămăi el în blăstăm ai dat, etc.... De la Galit... 
Făntăna Neboha, ce iaste supt drumul cel mari... Pe din 
gos de jirăște casii... Poiana Berzii... Eşind din luncă prin 
cornul pădurii.» Și act de la Mihai-Vodă, din 28 Iulie 7231 
(1723). «Un om anume Babhrin... În podiș, între țarini ... Cu 
buore şi cu seamne.» Pecete octogonală cu chinovar, din 
1759. loan Bogdan V. Log. «Ianache Cant. 3-ti Logft. proât.» 

59. 1 Iulie 7269 (1761). Grigore Ioan-Vodă arată că loan 
Bogdan V. Log. a arătat hotarnică de la eboeriul nostru 
Ştefan Popăscul Vornecul de Poartă şi de la Gheorghie şi 
Vasilache, den anii 7269 [1761], Mai 29», cari ai măsurat 
«doai moşii a dumisale Dumitrașco Pălade Vel Vornic, anume 
Bădiianul şi Giuleştii> în Ț. Tutova, pe care le avea «de la 
Gavrilaș Med., nepot Visternicului Gheuculesă (sic), şi moșiia 
Bădiianul să hotărăște den sus cu alte moşii a dumisale loan 
Bogdan Vel Logft., anume cu Valea lui Marco şi cu Valea 
Ilii; care aastă moșie Valea lui Marco este dum[i]salea 
Vel Logft. baştină de la răpousatul moșul dumlijsale Cantemir- 
Vod[ă]!; iar pentru o bucată de loc den locul tărgului Băr- 
ladului, ce să numește Valea Ilii, căt ține den Valea lui Marco 
în sus și păn în Valea lliii şi, în lungu, din zarea dialului 
despre Tutova spre Răsărit, păn în apa Bărladului, îi este du- 
misale danie de la răpousatul Dumitraşco-Vodă Cantimir.» Po- 
menită o «hotarnică pentru Valea Ilii, de la Lavrinţie epis- 
copul [de Rădăuţi] și dă la alţi boeri, den anii 71909 [1691], 
lunie 11... Hotarul Isăreaștilor... Partea lui Isarii>. 

6o. 25 Februar 7270 (1762). «Ion Nedelcu ș[i] cu soțul mei 

1 EL era fiul Ruxandei lui Constantin Cantemir şi al lui Lupu Bogdan. V. 
vol. V, erata,
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Ioana, ot Botășăni», vind lui Ştefan Capşa o dugheană în 

oraş, luînd alta în schimb. 

61. 28 April 7270 (1762). Grigore Ioan-Vodă, «cătră epis- 

copul de Rădăuţi și Enacache Milo Pah., staroste de Cernăuţi, 

şi Ionii Iamandi Jicaiceriă şi Dumitrașco Potlog Căpitan», 

pentru a hotărnici moșia Oşehilibi. — Resumat din 1792. 

62. 4 August 7271 (1763). Împărțală de familie. <Ursul Ţi- 

ganu săn Chimingeriului», «Toader Chifani holt[eii], copila 

Istinii Țigancii, sora lui Toader Gratii, din niamu lui Șapte- 

Epi, 2 Țiganci, surori lui loniţ[ă], Armencile, Țigani din 

Bugac..., Șet. Vasăli Abăză...., Anastas[e] Lipscanu..., Ne- 

culai Cogălnitanu, Gafiţa Țiganca Ilenii Băbănesăi. 1 pol copil 

partea Gafiţii, pol copil a Mariuţii, fetii lui Murachi, Istina 

Țiganca, sora lui Toader Grati..., Catrina sor[a] lui Toader 

Mogaiii ... Stol. Toma Luca..., loniţ[ă] fitor Furnicăi.. . S'a 

socotit chila de grăii căte 2 lei, și chila de mălaiă căte un 

leii.> — Iscălese: Manolachi Costachi Vel Logft., Mih[aJlachi 

Sturz[a] Vel Vornic, Văsăli Rosje]t Hatman. — Copie din 1787. 

63. 10 Iulie 1765. Cercetare pentru Zahareşti. Se întreabă 

«Toader Bădiliţ[ă], mazăl, ce ai fost Vornicu în Sucav[a], 

bătrăn de 89 an[i]...: di la pacii, di căndi au ișşit Turcii din 

Cameniţ[ă), şi Leș(i] de pe aceste locuri, carle) sănt 60 şi mai 

bințe] de anfi]... Păr la Moscali cei vechii... Bogdan fratele 

lui Andrii diiacon[ujlui arminescu şi fratele popii Manii... Ai 

fost luat Petrii Chișcu un ghizdan cu niști scrisori] .. . Foader 

Lehacii ... Tot Miclescul li-ai luat dejmă, și aii stăpănit acea 

moșiia... Ei Lupul Șandru... Grigorii Şandru i Grigorii 

Sturzea ai mărturisit... că... aii arat pe acea moșie și sai 

hrănit... Preotul Gherasim și preotul Mihăilă, tot de la 

Cămpuliungu ... Încă ar fi dat socru-său, Pintelei Șandru, și 

pogonărit de păpușoi, cănd ara în Zahareştii], iar, a dijmui, 

tot Micleștii i-ai dijmuit... Dumitrașco Bărdan... Fiind el 

copilandric, ara tată-săi în Zahareşt[i]... Petre sin lui Gheor- 

ghiță Dornean ai mărturisit cu sufletul lui, priimind şi carte 

de blăstăm, cum că el ai apucat, înnainte Moscalilor celor 

di de mult, pe Gavril Miclescul Vornic în Cămpullungu, și-ș 

stăpănă și moșşiia Zahareştii... Toader Budăi... Ai auzit 
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pe Pintilei, vitrigul său... Vrănd ei ca să iasă din sat, au 
prinsu de vesti Miclescul, și nu i-ati lăsat, trăgăndu-i vecini 
de Zahareștii], şi, dănd ei jălobă la Divan cum că ar fi trăit 
în Zahareșt[i) moșul săi şi tatăl săi într'acel sat în Zaha- 
reştii], iar drepţi vecini n'aă fost, și îndreptăndu-să la Divan, 
ai scăpat de vecinătate... loan Haidăă ot Horodniceni.... 
Ai mărturisit că de 45 anide cănd ai venit Stolnicul Șărban 
în Horodniceni, el încă ai venit acolo în Horodniceni..., şi 
el au fost tot păstori la bucatele dumisale, și tot acold pe 
acea moșie Zahareșştii păştea vitele, dăndu-i Miclescu de-ș 
păștea vitele cu învoială. Însă de la Moscalii vechi încoacea 
știe... . Costandin Platonescul, Cămpulungean [și tatăl: Iona- 
șcu Platonescu|... Sărghie Cucul ot Drăgoeșt(ij ... Toader 
Toros, Armean din Sutavă... Au ţinut acea moșie Zahareş- 
tii cu adet pe ani, de-ș păştea bucatele... Grigorii Tăbă- 
cariul din Sucavă ai arătat un zapis de 25 de ani. cari za- 
pis s'aă dat la măna dum. lui Gavriil Miclescul Post., — care 
zapis este de la Dumitrașcu Șeptelici, — văndzăndu-i dijma 
din fănul din Zaharești ... Ati venit dijmașul Miclescului și ai 
luat dijmaL.> | 

Iscălesc: Costanltin] Cantacujzin Ban, Canano Pit[ariu]. 
64. «Izvod de zăstre cei dai fiicii mele Mariuţăi, să să 

ştii: 1 icoană ferecată..., 1 părechi [zgardă] cu mărgă- 
retare, cu manile lor, 1 sue cu diiamanturi și cu rubinuri, 4 
şiraguri hurmuz mărgăritare ..., 1 tăva de argint, 12 felegene, 
12 zarfuri, 12 părechi cuțite cu lingurile lor, de argint, 2 
sloniți de argint, 1 farfurii de dulceţi cu lingurița ei, 1 carătă 
cu 6 cai, 1 rădvan cu 6 cai, 1 butcă... Strae de lastră ..., 
3 sarice..., 20 cămeși cu fir, 14 cămeși burangic, 4 bucta- 
lăcuri, 1 peșchir de taftă cu fir și cu petială de pus împre- 
giurul mesăi, 1 perd& de canavaţi cu rănduri, 2 ogaluri, 1 
salte ..., 2 scoarți..., 40 de șărvete, 6 prostiri de sălte, 1 
cercav de ogal cu fir, 4 certavuri de purtat, 6 năfrămi de 
măn[ă), 6 năfrămi de obraze, 4 peșchire ..., 12 blide, 12 
talgire.> Iscălit: «Ilia». «765, Av. 2.» 

1 Pentru Micleşti, v. vol. VI, pp. 543-5.
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65. 13 lauuar 1766. Grigore Alexandru Ghica, lui NIi- 

colai Ros[ejt biv Vel Paharnic, Panaite biv Vel Sulger «i 

is[pravnicii] de "Ținutul Niamţului», pentru cercetare la satul 
Costeni (Ţ. Neamţ). Pecete mică, octogonală, cu chinovar. 

66. 6 Iulie 1768. Iordachi Neacşoiul din Suceava vinde 

lui Iordachi Cantacuzind biv Vel Spatar locul săi din a- 

cest tîrg, «întri casili lui Șmil Jidv. și între casili Ursului 

Jidv.». Marturi: Ioniță Fota, lon Brandaburul, Toadir săn 

Păduri, Andrii Apostul coclu, Costandin Pantazi, Manoli 

Blănar, Neculai Chiţăscul, «şi cu alți neguțtori armeni şți) 

jidovi». — Copie contemporană. — Întărirea Domnească e din 

20 Iulie, — Copie. 

67. Mart —. «loan Cant. Vist.» către lanachi Cantacuzino. 

«Cinst, iubite dum : nepoati Ianache Cant,, biv Vel Stol[nice) .. . 

Pricina de altă nui, fără decit aceste scrisori ce scrii pe 

numeli unchiu-meă, dum. răposat bade Șarban Cant. Post., pen- 

tru o cas[ă] cu pivniţi ot tărgul Cernăuţului, li-am găsăt în 

scrisorile tătăni-meii. Care iată că li-am trimes la dum,, şi ca 

să cercetezi pe supt cumpăt, iasti acastă cas[ă] în Cernăuţi, 

și supt a cui stăpăniri. Și, de a fi şi acum, să fiia a dumli]- 

tale, și să o stăpănești după scrisorile aceste.» — Ion sai Io- 

niță e Deleanul, fiul lui Iordache. El era fratele Saftei, soția 

Dinului Cantacuzino Munteanul şi mama lui lenachi. V. Gez. 

Cantacuginilor, p. 49%. 

68. 2 Maii — [177 —]. «Gheorghie Moruzi (?) Paharnic, sta- 

roste», către Enachi Cantacozăno, Stolnic!. Pentru casa din 

Cernăuţi, «Fiind şi dum: Paharnicul Imboii? acas[ă]... Aă 

scris Paharnicul la dum' că, din doi locurți] ce ari aici în 

Cernăuţ, cari va plăcă dum., va da un loc. Dar și eii poftesc 

pe dumi, de-ț va da măna, să fag schimbătură: beni esti, 

fiind boer strein de Moldova nostră, să n'aibă supărare.» 

Pecete frumoasă de ceară roșă, cu un șerpe şi inițialele «IL 

TT €. 1771». În fruntea adresei: «Hs. anisti» («Hristos a 

înviat»). 

1 Era Canta, fiul Saftei, nepoatei de frate a lui Șerban. 

: Imbault de Manthay, Medelnicer. V. Documentele Callimachi, II, tabla. 
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69. «Catastih de toati lucrurile mele!, după cum s'aă socotit 
cu prețul lor şi s'aă împărțit fiilor miei, dăndu-se parte fiişte. 
cărue hotărătă, precum arată anume; | 1773, Octomvrie 
I.> Satele Horodnicenii, Teșeuţii cu Ipoteșştii, vie la Odobeşti, 
Țigani, vite. — Datorii: şi la «dumnealui Ioniţi Cant. Vistier». : 
«Un izvod de cheltuială a fiiului miei lenachi, ce au chel- 
tuit la îngropare răpousatului soțului miei.» Zestrea fiicil 
Maria: «2 coroniţe cu rubinuri, 1 rănd de Strae atlaz în 
șetrangi cu samur, 1 rănd de strae de şal, cusute cunaturile 
(sic) cu carsac, o leftică cu 6 telegari şi hamurile lor. .., 12 
blide, 1 toc talgire; alti mărunțușuri din case, pănzuri şi 
altele... 1 lighen cu ibric...,1 perdă de atlaz.» — Zestrea 
fuicii Zmaragda : «o străchinuță argint, cu linguriţi de dulceţi», 
moșia <Părjolta, pe Cuhur..., 1 rănd strae stof cu Samur, 1 
rănd strae lastră cu cacum, 1 rănd strae ghermesut cu 
singap ..., 2 sălaş|e] Țigani, ce aii luat căsari; însă: Gaganica 
cu femeia lui, Marie.» — Zestrea fetei Elena : «alte mărunţuşuri : 
basmale, i cămeș, și(] altile a casăi». — Pomenit şi «frati-meu 
Ioniţi Cant. Vist[ier)». «Țiganii bordieni ş[i] vădanele ţi- 
gance.> — Iscălește: «Safta Cant, Bănias[a]». Apoi: «după 
hotărăre surorii noastre am iscălit și noi fraţii : Iordachi 
Cant. Vist[ier], I. Cant. Spatar». 

70. 24 Octombre 1773. Schimbul moșiei Zbereşti. Iscă- 
lesc și: Mihalachi Balş, Gheorghie Sturz[a] Vel Logofăt, 
Neculai Rus(e]t Vor(nije, Ilie Catargi Vel Vor(ni]c. — Copie. 

Un alt zapis pentru aceasta (aceiaşi dată) e iscălit de: 
Janache Cantacuzino Stol[ni]c, Mariuța Balş?, Ianacache Milu, 
Spat[ariul), Iordachi Cananoi Medelnicer, Ilii Cărste Șetrar, 
Theofan dascal, Ilinca Stolni&asa, Vasile Balş, Ioniță Bașotă 
Paharnic. — Copie. 

7I. 27 Novembre 1773. Iordachi Cantac. biv Vel Spa- 
tar arată că a dat cnepotului Enachi Cant, Stol[nicul] un 
Sat întreg anume Iannuf (2), cari esti la Țănutul Hotinului, 
care satu este între hotarul Hotinului și a Nelibăuţilor», cun 

! Ale Saftef, văduva lui Dinu Cantacuzino, sora lui Ioniţă și mama lui 
Ienachi. 

1 Fiul şi nora Saftei din nl precedent. 

71304. Vol. VII, 
15
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loc de casă,. ce este în tărgul Sucevii, care pe loc săntu șe 

cas[e] făcute cu pivnițe, șe dugheni. . ., cumpărătură de la Ior- 

dachi Necşoiul, mazăl din. Suăava, ... şe de la fămee sa Sanda, 

fata lui Ioniţ[ă) Soponariul», și patru sălașe 'de Ţigani «din 

cata lui Roponic gude>: Todică, Baca, ș. a. Îl face vechil 

după moartea lui, «pără să va mărita fiica me Zoița!». Pecete 

cu vulturul bicefal, coroana și «Ik. Ct.». 

72. ri Decembre 1773. «Din mila lui Dumnezeu Do- 

sithei, episcop Radăuţului și Hotinului», dă «carte de blăs- 

tăm» pentru locul din Cernăuţi al lui Enachi Cant[aJcozino. 

Îl încălcase «Coste G-ai fost Vameș în Cernăuţi». Acesta 

vinde casele lui <Imbd». Se întreabă: «Toader Pavliuc din 

Cuturul-Mare şi Dămiian văt[ă]manul de acolo şi pe Nicolai 

Strugar ot Mihalcea». Iscăleşte: «Dosithei episcop Rada- 

uțului». 

73. 2 Mart 1774. Testamentul lui Ştefan Capşa. <Am 

făcut ei, Ștefan Capşa, din preună cu soţie m& Marie, ade- 

vărată și încredinţată a noastră diiată mai înnainte de 

ducere noastră dintru atastă viiață .. ., cheltuind la hotărătul 

aceştii moşii, cu Vornici de Poartă, 22 lei şi la Iaș, în doai 

rănduri gudecăndu-mă ... Mătușă-m& Broștenița... Am dat 

la hotărătul aceștii moșii, [alta], Vornicilor de Poartă, 22 lei, 

și] m'aii sorocit dum! Iordache Lazu Paharnic să mă Budec 

cu dum, [şi] am cheltuit în trii săptămăni 40 lei. Tij ș[i] 

_dugheni din Bot[olșeni, ce sînt alăture cu lta Jidauca, pe 

ulița din sus, în fruntea tărgului, cu locul, cu pivniţa ș[i] cu 

hruba. [Țigani:] Vlada fata Nedelii, Iacob fizoru Vladii. .. 

Am cheltuit cu dănsa la hotărăt, la Vornicii de Poartă, zăci 

lei şi 22 lei la Eș, cănd m'am gudecat cu Broștanul... . 

Fiind ispisocul scos şi moldovinești, la Dumitrașcu de la Soci... 

Dintru început am cunoscut casa răpoosat[ullui Ban Dinul 

Cant(acuzino] .. . Am cheltuit la hotărăt, cu Vornicii de Poartă 

ș[i] cu alț boeri, cănd s'au pus pietrile, 20 lei. . . Botezinduii ști] 

doat cuconiț[e] dumisali (lui Ianachi Cantacuzino și soției lui, 

Mariuţa]». Se dă mai puţin unui frate, «fiind om stărpu ș[i] 

1 Zoiţa muri nemăritată (mai sus, p. 63, nota I). 
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ţiindu-să bini». Între slugi: Purdilă, Păntea. «Să s[ă] de o iapă 
tănără diiaconiţii Iftincăi,.. O mănzată lui lani Rusul... 
Un strășnic lui Iacov Toplitan vezăteii.» — Întărire la 17 
«luliu> 1775, de la «Gavriil Mitropolit Moldavii, Costandin 
Vel Logofăt, Costandin Sturza Vornic, Inochentie episcop 
Hușului, Manolachi Bogdan Vel Spa[tar]»!. 

74. 15 Iunie 1774. <l. Cant, Spat.», către nepotul săi Ie- 
nachi. l-a dat moşia lanutca la Ţin. Hotinului, dar el n'o 
caută de loc. «Căce moșie acie, după cum să întriabă mo- 
șiile acmu, păntru iarbă, trebui dm. să o vinză cu preţ.» Po- 
menit un «pisar de Hot[in)»2. 

75. 15 Septembre 1774. Iordachi Cantac. biv Vel Spatr. 
dă nepotului săi, Enachi Cant. Stol. satul Ianuv, în Ţ. Hotinu- 
lui..., carțe] moşiie îm este mie de pe Îliie Smuncilă săn 
Gligor[e] Spăt », și patru sălașe de Țigani. Pecetea știută (aici 
peste hirtie). 

76. rii Iulie 1777. «Toader Hagati șe Sandul fişor lui Ște- 
fan Roșcăi» vind «Cărstii Coștug din Lunga» partea lor din 
Beşăni. Între marturi : «Șteafan Băltag». Scrie «ei Moisăi». — 
Copie din 1785. 

77. 25 Octombre 1778. Iordachi Cantacuzino biv V. Spat. 
arată că, la moartea fetei sale Zoița, a avut să dea din mo- 
șiile ei «nepotului miei Ianachi» Delenii, Rusii și Oneștiă, 
Dar, murindu-i ginerele d'intiiă Ilie Roset (ăzo6vioxovros 705 
Tpibtob pob 'aufpod “Hhio “Puosirov Ilax.), lăsînd pe Mariuţa, 
soţia lui, «văduvă fără vreme» (âvitnos Er X1pedobo4), n'a 
vrut s'o lese «fără baștină (zăomvas) părintească», ci a făcut 
schimb de moșii cu nepotul. Ușiblibii îi avea «TApă 105 zarpăc 
ob Leopyăxn Kalv]ra AooBErov>. Întăreşte Mitropolitul Gavriil. 
Marturi : Vasile Razu V. Log., Ioan Cantacuzino V. Log, 
Dimitrie Sturza Vor., Ştefan Sturza Vor., Ioan Cantacuzino 
Vor., Lupul Costachi V. Vor., Gheorghe Sturza V. Vor., 
Lascarachi Roset Hat., lorgachi Balș Vist., Matei Cant, V. 
Spat., Nicolae Balș V. Ban. — Traducere grecească, 

78. Cernăuţi, 26 Ianuar 1779. Proces-verbal, Apar «3 Ar- 
1 Pentru Capşa şi Broșteni, v. vol. VI, pp, 65-6. 
? Pe acest timp el era Andrei Dașchevici. V. Doc, Callimachi, TI, p. 682.
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menier von Szuczawa, Nahmens Joan Kapri, Moyse Bock- 

tan und Arriton Brunkul, nomine der dortigen ganzen Arme- 

nier Gemeinde und der Szuczawier Moldowaner Stephan Sotta, 

Sohn der verstorbenen Apostologoje, als Klăgere», iar ca pi- 

râți dichiul și egumenul Macarie, <und... der eben dahier 

eingetroffene und darzu furberufene moldowanische Stadt- 

Richter Philipp Archipp», ca vechil al lui Ienachi Cantacuzino, 

şi Căpitanul Antiohi Iamandi, în numele lui Lupu Costachi de 

la Zăhărești («Sacharesty»), — pentru o ceartă de hotare între 

Suceava, Zăhăreşti şi Stroieşti. Pomenit «das beklagte Kloster 

Sentilie» (Sf. Ilie), Wunkulizoja (Vinculeţoaia). Sentința se 

publică prin «den allhiesigen wallachischen Herrn Secretaire 

Michalacki». 

79. 12 Iunie 1779. Hotarnica moşiei Mihăeşti, a Mitropo- 

Jiei, în hotar cu Lămășenii. Se întreabă şi Sămion Chioariul. 

«O movilă ce este în dialu Doabrii... Vale Prodana... 

Spinare dialului.» 

80. 7 Iulie 1779. lanache Cant. Ban, către «luminatul Mă- 

riia Sa ghenăral-maioru baron Enţinbergu, Comandirii Bu- 

covinii deştrictu>, pentru că «sluga Mării Tale» are cun loc 

în tărgul Cernăuţului și alt locu în Cămpulungul mold[o]vi- 

nescu, clironomie de la unchiul maicii mele, Şerban Can- 

tacozind ; a căruea scrisori mai vechi ce ai avut pe toatea 

stăpănirile sale de aicea, din nestatornicile vremi a pămăntu- 

lui Mold(oJvvii, întămplăndu-i-sea moartea în Erdial, Ţara: 

Unguriască, s'au prăpădit..., fiind fără fitori». Casa se dase 

mamei petiționariului, de Domn, la 1775. Ianachi are şi ve: 

chil «în partea Cordonului», Nu poate veni însuși, «neertăn- 

du-mă slujba întru care mă aflu supt porunci». Are «și ograda 

dum(i]sale Pah. Imbo». E gata a schimba cu acesta. 

81. 13 August 1779. Mateiii Hurmuzachi biv Vel Pahr. și 

Sandul Ilie biv Vel Stol(nije fac hotărnicie la Zberești. Avea 

parte şi «Climent Movila monah». Pomenit: «lacul cu pipiri: 

gul». — Copie. 

82. 19 August 1779. Vinzare de moşie de către «Mariia 

fata Catrinii, sora Acsinii Căprioroe». Scrie «Toader Muste, 

Vornic de Poartă».
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83. Pe la 1780. Iordachi Cantacuzino, către nepotul săi 
lenachi. Pentru certele cu ginere-săi!, care vrea să-i iea 
şi Delenii. «Şi astăzi eram să es înnainte lui Vod[ă], și, fiind 
[multe] trebi, nu am putut, ci la vreme de chindiio să mergu. 
să-i spui pe largu toată pricina, dup[ă] cum i-am și mai spus, 
şi] să cei voe să mergu a sus pân după Săntă Mărie, şi], viîndu 
acas[ă], ţ'oi scriie di-i veni saltu păn la mănăstire, să-ț [spui 
toate pe largu, ci supărăr[i] îm dă frat[ej-mei cu giupăniasa 
dumlijsali2. Căt pentru moşii ce am dat dumfijtale, eşti bin[e] 
odihnit: în veci ni&-o griilă] să n'aibi.> 

84. «Cu frăţească dragoste mă închin dumlijtale. Păn acum 
nu $am scris, că lucrul îmbla îngăimat, şi în tot chipul cere, 
şi nici el nu ştie ci cere, — care] la toat[e] m'am primit, și deo- 
săbit că ş|i) cu Măriei Sa Vodă] am avut vorbă, ş(i] ca la 
un duhovnic m'am ispoveduit, și mi-ati adeverit cum capul 
lasu-l (sc), şi giudejcat[uj-n' am, ş'ai pus pe Gălătianul şi 
pe Roznovanul de i-ai zăs ş'aii dat izvod ce cer, Și am primit, 
și, văzăndu c'am primit, aii întorsu, şi numai de căt cer mo- 
şiile de la Cernăuţ să i le dau de istov. Car[e] i-am răspunsu 
că nu i li voi da, cum și lui Vod[ă], la vorba ce am avut, 
i-am spus că nui li voi da nici de cum, şi acmu, astăz, măini 
s'a alegi. Dum. cele ce țam scris în (520), dum. le mis- 
tueşti în Cordon undei ști, cum ș[i] scrisorile pe moşii ce 
țam dat, şi ni& o grijlă] să n'aibi, că, or ce mi s'ar întăm.- 
pla, de la măna dum[iltal(e] nu să vor lua, că-s pusă anum[e], 
şli] la precosănvonol? șți] la diiată, şli], te vor [i] întreba, sau 
de țor scrie, să dzăci că scrisori] n'a luat. Ș[i] ... de acolo, 
ș|i] or ce vre[i] să-mi scrii, foarte cu om ales şi cu taină, şi 
nu pin măna vătafului mei. Iul. 21. 

Frat[ejle dum. 

I. Cant. Spăt. 

|Pe V*:] La nepottul Enachi Canta) iast[e) să s(ă] dă.» 

1 Costachi Ghica, 
* loniţă şi soția sa Zoiţa, sora lui Grigore Alexanâru Ghica-Yodă (Gen. 

Cant. p. 49). 
3 Ilgotxocâp.6ohov, foaie de zestre.
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85. 8 lanuar 178... Radul Bogdan, către Enachi Cant. Vel 

Vistier. A vorbit cu răzășii Năstase Iancu și Toma Ghimpu. 

86. 29 Mart 1780. Petiţie grecească a lui Iordachi Cant. 

Spat. către Domn, ca să întărească dania ce a făcut nepo- 

tului săi cu același nume. «M& Gov Gno5 îv 7 ptowp eivat 
xămotos mixmptouăc, Br. dăy Edoxa wa ăots Gvedtoie, pâvov rd 

“Yyos ns oi3sv sis mâoov wâvov pă Epepov xai eră tic ov(brob 
pov Xa peră 705 vopfpod ră văv, Enetâi) wa 6 ăos Babe otno- 

vâumoev dă ris Savrod Govăusws vă Exvrxijoo By Tiiv părv 
rod roy xarăuod vwmpâvn mopoleds wa waremavozy eis ră 
perad pac măGe Xoţov âvriorțias 1.» 

87. 9 April 1780. Costandin Dimitrie Moruz-Vodă, pentru Ia- 

nachi Cant[ajcoz[i]nă biv Vel Ban, care arată dania din 25 Oc- 

tombre 1778 a «unchiului dumisali» Iordachi Cant. biv Vel Spat. 

(marturi: Mitropolitul, Vasăli Razul V. Log., loan Cant. biv 

V. Log., Dumitraşco Sturza biv V. Vorn.. Șteafan Sturza V.- 

Vora., Ioniță Cant. biv V. Vorn., Lupul Costachi V. Vorn,, 

Gheorghii Sturza V. Vor., Lascarache Ros|e]t Hat., Iorda- 

che Balş V. Vist., Mateiu Cant. V. Spat., Necolai Balș V. 

Ban), dînduii, în locul vechii danii (Deleni, Ruși, Oneşti, Păş- 

cani) — «socotind a nu lăsa instreinată de baştină pe fiica 

duml[ijsalje] Mariuța» —,alte două moșii şi, la Ț. Cernăuţi, 

Ușihlibii și Malitinţii. Întărire. Marturi: fiii Domnului, Ale- 

xandru, Dimitrie, Gheorghii, Panaiotache, şi boierii (nenumiţi). 

Scrie Dumitrache Vărnav Vel Clucer. Iscălitura Domnului. 

< Vasili Razul Vel Log. procit(vit)oh.» — Copie din 1791.—$Şi 

traducere grecească. 
88. 25 Maii 1780. Declaraţie a lui Iordachi Cantacuzino. 

Ce zestre a dat fiicii sale Mariuţei, la întăia și a doua căsă- 

torie. Zavistnicii ati cercat a-l învrăjbi «întăi cu fimeia mă, 

apoi cu fiică-me și cu ginerile mei, care este ştiut de toți 

cele ce am pătimit în anul trecut». Pentru a căpăta un spri- 

1 Adecă: «Cu toate că e la mijloc şi oarecare înțepare, pentru că n'am 

dat și altor nepoți; dar Înnălțimea Ta ştie la cîtă vrajbă na'aii adus și cu ne- 

vasta și cu ginerele, acum; căci Dumnezeii Sfintul a potrivit aşa, cu puterea 

lui, ca eii să înving în toată lupta ce se ridicase din pizmă asupra mea, și 

a împăciuit între noi ori-ce cuvînt de ceartă». 
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jin, face danie către nepotul săii. «Pentru aceste patru moșii 
ai fost toată patima zavisnicilor, zăcănd pentru ce să nu 
dai şi altor nepoț, ce numai lui Enachi.» Acum Dumnezei 
a unit familia. Dă fetei moșiile nepotului, făgăduind acestuia 
o despăgubire. 

839. 4 Mart 1781. Judecata lui «Ștefan şi Necolai și Dănilă, 
fizorii lui Costandin Hrănacii și a Lupii, fetii lui Miron Hăn- 
cul, cu mătușa lor Marie, tij fată lui Miron Hăncul»>. Nume: 
Sănica. — Iscălesc: Ștefan Sturza V. Vornic, Necolai Roset V. 
Vor., Lupul Costachi V. Vor,, Ghiorghii Sturza V, Vornic. — 
Copie din 1787. — Altă judecată, din ş August 1779, is- 
călită de: Vasăli Razu V. Log., Necolai Rosfe]t V. Vor., 
Lascarachi Ros[e]t Hatman. — Copie. 

90. i Iunie 1781. Mărturie pentru moșia Coșerniţa (Ţ. 
Soroca). Vinzare către Ianachi Cant[ajcozină Vel Vistier. Iscă- 
lesc: Mihălachi Postoroncă, iar, dintre boieri: Costandin 
Vărnav biv Vel Ban, V. C[a]rp Șet[rar), Radul Bogdan, Ștefan 
Vărnav () Șetrar. 

91. 9 lunie 1781. [Domnul Moldovei], către (generalul Ea- 
zenberg], pentru moşiile bucovinene ale lui Ianachi Canta- 
cozino V. Vistier. Cererea de reluare din partea Spătarului 
Iordachi Canta, nesprijinită pe nimic, nu s'a admis. — Traducere. 

92. Cernăuţ, 9 Iulie 1781. Enzenberg către Domnul Mol- 
dovei. A transmis cererea acestuia cu privire la moşiile Vist. 
Iordachi Cantacuzino «la gudecătoria Auditoriatului», de unde 
s'a eliberat acestui boier catestat de stăpănire». — Traducere. 

93. 13 Iulie 1781. Atestat dat de niște răzăşi lui Enachi 
Cantacozănă. Iscălesc: Pahomeie Brehoe, Andronache Bu- 
dulach[i). 

94. 18 Mart 1782. Costandin Dimitrie Moruzi-Vodă, către Ja- 
nache Cantacuzind Vel. Vist., pentru hotărnicia moșiilor bu- 
covinene Malitiniţa și Uşihlibul de către Episcopia Rădăuţi- 
lor. Pecete în afară, octogonală, de ceară, cu <lo Cost. Dm, 
VV.>. — Pe adresă: «dati să zdravie». 

95. «Oșehlib>, 22 Maiu 1782. <Metzger, Obrister», arată 
că vechilul lui Enachi Cantacozino Vist. a fost de faţă la 
hotărîrea celor două moșii ale lui Enachi (romăneşte).
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96. ş Iunie 1782. Chitanţă de la «Savin Răcoviţi, Grigo- 

raș Doltul, Lupul Mărdari», cu privire la primirea de la lanachi 

Cantacozind V. Vist, a banilor pentru moşia Corniţa, vindută 

«căti un lei stănjănul». 
97. 10 lunie 1782. Gavril Vartic, care vinduse lui lanachi 

Cantacozţi]nd Vistier moșiile Căpreșştii şi Purcăreștii, vorbește 

de reclamaţiile făcute de «niamurile» lui: «Costandin Grecu, 

Ștefănachi nepot lui Costandin Vartic, Nicolai Lăpuşnianul, 

preutul Acsinte», cla dumnalor boerii caimacami acmu, la 

mazilie pr&înnălțat Domnului nostru Mărie Sa Costandin Di- 

mitriu Muruz Voevod»!. Pomenit un Stroe. El mai avea moșia 

Coșmirca, tot la Ținutul Soroca. 

98.8 April 1783. «Cfitanţie» pentru «taxă Budecătoriască» 

plătită în Bucovina. 
99. <Cernăuţ», 8 April 1783. <Alixandru Pap, tălmăcitor 

de gudecătorie>, dă chitanţă pentru plata, făcută de «<dum- 

nealui boeriul Vasilie Balș?, vechil din spre parte dum. Vei 

Vist[ier] Ianachi Cantacuzend>, din causa traducerii de acte 

în procesul cu Mihalachi Cracalie. 

100. 17 Maii 1783.: Alexandru Costandin-Vodă întărește 

lui Enachi Cant. biv Vel Vistier moșia Coșerniţa, care se 

va hotărnici. Pecete delicată, cu chinovar: ovală, cu armele 

amînduror ţerilor şi data de 1782. 

101. 1784. Declaraţie pentru moşia Stoicani (Ținutul So- 

roca), din partea <lui Apostul sin Samoilă, Ștefan brat lui 

Apostul, Lupul Bihol i Antohi Tripăduş». 

102. «<Celi ce dămii zăstri fiicii noastre Ecaterinii; 1784, 

Fevruarie 10.» «Aşternut cu firu şi cu petială, 2 rănduri de 

așternut de purtat, 2 paplomea, 1 săltea, 1 perdea, 12 servete 

cu firu, 3 tacămuri de masea, servete, pănzuri de masă, pro- 

soapea, peşchire, năfrămi de măni, 13 bohtalăcuri, 6 cămeș 

burunguc, 50 basmale, 1 oglindă cu năframa eii, 1 lighian 

cu ibric, cu năframa lor, 2 sfeșnice de argintu, 12 blidi de 

cositorii, 12 talgere tij, 1 scatulcă, 3 covoară, 1 scoarță, 1 

1 V. ale mele Documente Moruzi, București, 1904. 

2 V, Jsf. if, rom., tabla, 
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tavă cu 12 zarfuri argint ș[i) cu felegenile lor, 1 stropitoare 

argint, 1 afumătoare argint, 12 părechi cuțite argint, cu lin- 
gurile lor, 2 solniţă argint, 1000 lei pentru carătă cu telegari 
ș[i] hamurile lor, 400 lei pentru cal de mire, cu tacămul. 

lui..., 4 sălaşe de Ţigani bordieni, cu unul, bucătar». Iscălesc 
lanache Cant. Vistier, Mariie Balș Vist[iereasa). 

103. «lzvod de cele ce sai aflat'la casa răpoosatului 
Clut[eriii] Grigoraș Costache!; 1784, Fevruarie 19. 

35 coţi pănză cu margini, un val...,tij pănză melez, tij 
pănză în ciubuce, tij vrăstate, tij pănză pentru șărvete i mi- 
nișterguri, 1 miniştergură aleasă cu pui, 12 coți tij pănză în 
4 iţi, de minişterguri, 12 coț tij pănză de bărneți, 28 coţ 
pănză de călți, 1 masă în ș ițe, 1 brăi vechiu de dimie, 
galbăn, cu flori; 1 bocce veche, 3 basmale cusute cu fir, 1 
scatuică cu scrisori de moșii i de Tigani, 1 covor de agem, 
bun; 1 harșă de postav cusută, cu cămașa ei, de postav roș; 
1 sabie bună căzălbășască?, 2 solniță de argint, 12 zarfuri de 
argint, însă 6 sadă, 6 cu flori; 1 tava de tiniche de felegeni, 
1 săcrieş cu niști stecluți cu doftorii și nişti cumpene, 1 beniş 
de enghiurșal* negru, blănit cu săngiap albu, 2 misăzi vechi 
de păntice vulpe, 1 lăvicer de lănă prost, 1 presăn de tombac. 
Aceste toate de mai sus arătate s'a pus într'o ladă mare, 
ce sai petlejt[luit] de noi, şi s'au rănduit pe cuco[nul] Mateiii 
ca să o triimată la Eș, fiind vremile turburate. —1 tasornicu 
la cucon[ulj Mateiii, ce zic că l-ar fi dat răpoosatul cucoanii 

1 E tatăl Mitropolitului Veniamin, Acesta se născuse în 1768, pe vremea 
războiului ruso-turc. Presenţa izvodului între hirtiile Cantacuzinilor se explică 
priatr'aceia că Grigoraș, fiul lui Vasile (după care-și luă numele de mirenie Ve- 
niamin), ţinea pe Maria Canta, fată a lui Dinu Munteauul şi sora dreaptă a lui 
lenachi la care se referă mai toate actele de aici. V. și vol, VI, p. 547 (cf. 
Genealogia Cantacuzinilor, p. 47). — În acest an chiar, al morţii tatălui săi, 
Vasile Costachi merse la Neamţ, unde se călugări, și la episcopul de Huși, 
Iacov, scriitorul acestui izvod, care-l făcu diacon. V. Erbiceanu, Jsz, Miro- 
Zoliei Aoldaviei, p. LX. 

2 Persană (Cazilbaş — Persan), 

3 Șal de Angora (Enghiir). 
4 Pare a fi Matei Cantacuzino Deleanul, fiul lui Ioniţă și deci văr cu soția 

lui Grigore Costachi, care era fata Saftei, sorâ cu Ioniţă,
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Catrinii, 1 beniş de postav sait vănăt, 1 giube tătărască de 

şal niagră-verde, blănită cu săngiap : este la cucon[ul] Mateii, 

şi zic că este să s[ă] dea babii din case; 1 iamurluc de 

postav vănăt cu bașlicu, 2 mindiruri pănză, umplute cu lănă, 

1 salt& de pănză, umplută cu bumbac, însă în ciubuce fața, 

1 oghial de taftă albastră, 3 perini cu puf, 2 mindiruri vechi, 

cu pai; 5 perini vechi, cu pae, 1 măcat vechiii de pănză 

moschitască, 2 lăvicere vărstate, vechi ; 6 prosoape vechi de 

ras, 2 minişterguri de măn[ă], 2 minişterguri de obraz, 1 

cămeşi de melez, bez 1 de pănză in, ce s'au dat unui preut; 

2 cămeş noao de in,a lui Costandin, de purtat; 2 cămeș, tij a 

lui Șărbat (szc); 2 mesi de purtat în case, 10 linguri de tombac, 

3 linguri de cositor, 2 linguri de cositor mare, pentru corbă; 

6 părechi cuțite cu mănunchile negri, 1 păreche cuțite cu mă- 

nunchile de os, 1 tavă de tiniche pentru felegeni, 4 felegeni 

cu zarfuri, de tombac galbini, 4 părechi de ițe, 17 spete, 9 

giumătăț de călți, 59 calepe in, bez calepuri ce sănt rănduite 

pe la Țigance ca să le toarcă, cu izvodul răpoosatului; 1 lin- 

guriță de argint, de dulceţi; 1 săculteţ cu cafe, 1 săculteţ cu 

sopon bun, 1 legătură cu tămăia, 2 felegeni de taiit, 1 pă- 

rechi solniţă de steaclă, 3 cărţi franțujăști, 2 tomuri eleneşti, 

2 tomuri grecești a lui Telimah, 1 tom grecesc a războiului 

Moscalilor, 1 tom grecesc Vizantida, 1 povesti lui Halimah, 

moldoveniască, 1 carte ce are scrisă numile tuturor Împă- 

raţilor turceşti şi a Domnilor Moldovii, 5 cărţi tij moldovenești, 

3 pușci, 1 păreche pistoale englizăști, 1 scatulcă cu 4 şipuri, 

I tingire mare de dulceţi, făr[ă| căpacu ; 2 sinii mari, 6 sahane, 
3 lighinuri mi6 i 2 ibrice, 1 păreche safertiasuri cu 4 case, 

3 sfeşnice de alamă, 9 blide de cositorii, 3 tiasuri, cu 1 de 

tumbacu; 1 misăzi de oai i 1 cojoc noii, 2 părechi chiuliţe, 

1 cazan de schiji, 2 părechi chirostii, 1'rădvan cu postav, 

1 butcă cu bobou ei, pol poloboc fasole, 40 chice in, 7 . 

chici de cănipă, 2 poloboace cu sămănță inu, 1 putină ij 

cu sămănță inu, 1 ţol de lănă, noii, necusut; 30 coţi suc. 

mani negre, 1 tiancu cu tiutiun moldovenesc, 2 putini cu 

poamă -murată, 1 chiup cu untdelemn, 31 chite de in întru 

un săcriii, 1 putină î 1 barelcă cu anison, 1 gemedan de 
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teletin, 1 bute cu vin dulce de Cruce, 1 bute cu vin dulce 

de Molăești, 1 poloboc cu pilin, tij de Molăeşti, din care să 

be în case; 1 poloboc cu vin de Vătcani, care s'aă rănduit 

să s[ă] de la grijli]le răpoosatului, 1 sacă cu mied. 
Păni ce s'ai străns astă toamnă de dijmuri, şi ce s'au făcut 

plugurile, după izvodul cu slova răposat[ullui. .. Un izvod cu 

slova răposat[ullui, de suma bucatelor, care iarăş s'au iscălit 

de noi și s'au dat la măna cuconului Mateiii, ca să cerce- 

tezi păn la primăvară, la vreme sămii din vlet 1783, de la 

Sfeti Gheorghii . .. Cai murgi patrari, i-au învățat, iapă neagră- 

murgă, starpă ; 1 iapă mohorătă, de rănd; 1 cal sur de la 

Şărbănache, 1 cal negru de la Vladnic...,8 berbec părnăi 

cot, 5 berbe& ţurcani cos, 8 cărlane oiţe, 47 cărlani bărbăcuţi, 

1 părcii, 3 ţapi bătuţi, 5 ed i căpriță, 2 eziță put,...vaă 
gonitoare, ce sănt căte de un ghițăl la Sfeti Gheorghii; 2 

bouleni, ce es gonitori; 6 vițăi bouleni, ce or să iasă mănzaţi ; 

2 viţăle văcuţi, ce or să iasă mănzate.» Iscăleşte «Iacov episcop 

Fușului», | 

104. 23 April 1784. lanachi Cant. Vistierul vinde lui 

lolom]n Moisăi Leibu, Jid[o]v ot Bălţi», venitul satelor sale de- 

la Soroca, catăt bezmănul di pi casă, căt și dejma a toată 

păne și a tot fănul căt s'ar faci pi acesti moșii, cum şi pa- 

tru pietre di moară carili sănt la heleşteile ce am făcut..., 

cum și o piiatră di moară di cai, cum şi orănzăli acestor 

sate şi crășme cu pivniţea»>, pentru 1.250 de lei pe an, «şi 

diosăbit să aibă a priimi și] cinci sutea vedre vin din viilea 
mele, căte unul lei vada, ș[i] chirie a dusului din gos să fie 

a mea, însă cărăuş să fie el datorii a-i găsă ș[i] a-i tocmi 

di cu iarnă, cu preţul ci sar putea mai &os... Şi drojdiilea 

să fie a lui.» În anul d'intăiii va plăti în două termine, apoi 

în trei. «Să fie volnic a văna ş|i) peștile din trostelea iazu. 

rili... Însea pe preoții ce or fi la aceste sate să nu-i supere 

pentru dejmă din păine, ni& pentru bezmăn de casea, cum 

ni& pe un dascal, ce va fi, atăt la bisărica din Coserniţea, 

căt şi la bisărica din Soloneţ, cum și la bisărica din Corniţa.» 

105. 20 August 1784. Din porunca lui Todirașcu Balș is- 

pravnic de Soroca se cercetează la moșia Coșărniţa. Iscălesc
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şi: Ioniță Coroian, Toader Vlasoi, Costandin Arnăutul, An- 

drii Bolocan, Corneii, Antohii Zbanţi, Costandin Pabolce 

Văsăli Bejinariii. 

105. 14 Ssptembre 1784. «Leftir Bontăş, Toadir Merăuțe 

Lupaşco Goliman» vind lui lanache Cant. Vel Vistier parte 

din Zmeești. 

107. 25 Novembre 1784. Alexandru Costandin-Vodă. <Ni-am 

milostivit Domnie Mea și cătră credingos boiariul nostru lor 

dache Balş biv Vel Camenariă, văzindu-l Domnie Mea lipsit 

de tot feliul de autorii la starea sa, şi fiindu Domnie Mea 

mulțemit de driaptă slujbă și credința sa, l-am miluit și i-am 

dăruit vatra tărgului Bărladului, cu toate locurile pin pregur, 

căte vor fi drepte domneşti și nu se vor afla date danii ni- 

mărui de alți luminați Domni mai înnainte.» Iscălitura dom- 

nească ; pecete ovală, cu chinovar. — Întăritură, din 6 Au: 

gust 1792, de la Alexandru Moruzi. — La 30 Novembre 1784, 

Domnul dăduse voie lui Balș a lua <numai bezmănul de casă 

i de dughiană şi de orice zidiri s'ar afla acolo, pe tot locul 

tărgului Bărladului, cum și toată vănzare băuturilor de vin, 

rachiă i medu, şi orice fel de băutură, să nu fie volnic al- 

tul a vinde, fiind drept venit boerescu vănzare băuturilor. Ce 

şi mortasipia de vitele ce să văndu la zili de tărguri și la 

iarmaroace, încă să fie drept al săi venit şi să-l ii Camina- 

riul lordache Balș pre deplin după obiceii și după hotărăre 

condicii ce iaste în Visterie cu pecete g[os]podu». Se porun- 

cește deci «tuturor lăcuitorilor i tărgoveți de Bărlad» să ur- 

meze astfel; ispravnicii să ajute și ei, «spre a stăpăni în 

toate tărgul săi şi a strănge tot venitul di pe la toți pre 

deplin.» Pecete ovală, cu chinovar. Sus: vă fovhoBjj (să se 
puie pecetea»). 

108. 9 februar 1785. «Caimacami.» Către Banul Cos- 

tandin Vărnav, Pah. Iordachi Lazul, «vechil isprăvnicii Ţinu- 

tului Sucevii», pentru judecata. răzăşilor din Țolești cu «pro- 

topopa Vasile i diiacon Thoma» și alți răzăși. Parte din ei 

cedase pămintul lor lui Enachi Cantacozino Vistierul. Să jure 

pe aceștia că e adevărată danie. « Atuncea și d[umneal]ui Vis- 

tierul, cu daniile ce or rămăn& buni, rămăne ca și unul din 
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răzăși de bașteană și esti volnicu să cumperea de la cei ce or 
vrea să vănză părțile lor, însă înpreună cu ceelâlți răzăș 
ce nu vănd.» Iscălesc D. Sturzea, |. Ros[e]t Logofăt, Lasca. 
rachi Roset Vornic. Pecete neagră, cu slove turcești, la 
adresă. 

109. 23 April 1785. Iordachi: Cantacozind Vel Vornic 
dă în arendă cele două moșii ce are la Ținutul Cernăuţi, pe 

douăzeci de ani, «dumnealui Ștefan Aivaz, Arman ot Sneatin». 

Scrie <Vasăli Codrianu, diiacu ot Divan». — Copie lega- 
lisată. 

II0. 10 Maiit 1785. Hotărnitia moşiei Beșănii. «Am pus 
cruce la un stejaru... Laun drumu ce mergi cruce pisti drumu, 
am făcutu cruce la un stejaru între dramari... Și acolo s'aii 
pus sămnu o gropă marii, ci eii toţ ominii lutu din satu; 
s[i] di acole am purcesu pi răpa c€ marii ce mergii pi în 
mijlocul satului..., pănă la niștii ezunii, și] di la vali di 
ezunii esti iazu vech[i]... Tooderu Şoimaru. Am purcesu di 
la un plopu marii, &ai avutu buoru domnescu ș[i) acmu esti 

tăetu... Funie esti di 16 stănjănii domneștii.» Marturi: «Cărste 

Codogu, Sandul Corcodil Vornecul din satul Beşenii». 
III. 10 Iunie 1785. «Lovin diacon, fegor preotului Ne- 

colai Cărăiman, nepot lui Ion Cărăiman biv Vel Comis», 

şi fiii vind Zmeeștii (Ț. Neamţ) lui lanache Cantacozind biv 
vtori Vistier. 

112. 20 lunie 1785. Alexandru loan Mavrocordat-Vodă, 
către Ștefan Catargiu biv Vel Ban şi Costandin Vărnav biv Vel 
Ban, «<is[pravnici] de Ținţuli[ul] Sucevei», pentru că Ianach 
Cant. biv Vel Vistier eni-ai arătat că, la împărțala locului tăr- 
gului Făltăcenii, supt numile unui Berco Jid[o]v aii luat și d[ujm- 
[nealuji 6 stănjini de loc, precum s'aii văzut și izvodul de 
împărțală de d[ujm(nealuji Vel Logofăt, iscălit şi de d[ujm- 
[nealuji Ban Ioniţ[ă] Başotă, fiind atunce Stolnic; pe care 
loc aă fost pus d[ujm(nealuji să facă și zidire, și ai fost 
făcut groapă de pivnițe. Iar un blănariă de acolo ai astupat 
groapa și ai începuta fat[e] dugheni asupra acelui loc.> Să 
cerceteze. Pecete de ceară, în afară, 

113. 30 Novembre 1785. Hotărnicie la satul Beşeni, «din
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poronca dum. lancul biv Vel Spătar, Vel Sărdar de Or- 

leiti>. Pomenită moșia Spantocanii. «Şi s'a pus 2 pietri 

hotar, chiotori... Una caută răpa înnapoi... Făntăna lui Gli- 

goraș Sătcuţan... Pomătul lui Sulă, di spre Culuc, undi s'aii 

lovit în capite cu moşie Spantocanii... Deasupra rădului ce 

să numești Cruhlecul.. Marturi: Andrei Roadi-deal, Luca 

Roșca, Gavril Buruian(ă), Iremie Cobaa, Toder Măhalul, 

Costantin Iovul, Ioniţ[ă] Marchidan. 

114. lanuar 1786. Iordachi Canta Spătar arată că s'a în- 

țeles «cu pre&-iubita soră-mea d|u]m(n)ei Spat. Catrina Cantaco- 

zen[o| că, avănd di trebuinţă "pentru o moșăi mai aproapi di 

casa d[ujm[ijsali, și găsind moșiia Bărladului..., a Proorocului 

Samoil, ci esti mitoc mănăstirii Sfăntului Spiridon din Eșu..., 

S'aii rugat ca să mă sălescu cu chipulci oi pute ca numai să o 

eii di la mănăstire și să o daă d[ujm[is[ale), şi d[ujm[i]s(ale) 
pentru acestă moșăi să-mi dei schimbu alti părți di moșăi, ci li 

ari dum[nealiai zestre, și dipărtati di casa dumlijsali.» EI dă Sf. 

Spiridon <o moșăi dreptă a me părințască»>. El capătă apoi 

de la soră-sa «părţili di moșăi anumi Fitești, Trăisteni și 

Dolimăndri (sc) şi Nilipești, ci sănt la Ți(nultul Hărlăului», 

bani, 'Țigani. cAșăjdire şi pentru opt stănjăni di locu ciaii 

avut d[ujm(|n]ei danii di la unchiul nostru Iosăf Canta, cari loc 

esti in Eș, lipit di locu undi sănt dughenili meli»: îl iea el 

cu 250 de lei, pentru cari ea va putea lua altul la Bir- 

lad. «Fiindcă, acesta îngustăndu-să din pricina podului, nu 

era di nici-o trebuință.» Marturi: Mitropolitul Gavril, «Iacob 

episcop Hușului», Dimitri Sturz(a) Vel Logofăt, Dăpaste Vor- 

nic, Lupul Costachi Vel Vornic. — Copie de pe la 1830. 

115. 20 Maii 1786. Alexandru loân Mavrocordat-Vodă 

chiamă pe Enachi Cant, biv Vel Vistier la judecată cu ră- 

zășii de Leţcani. Pecete pe ceară roșie în afară, cu inițialele : 

<Al Io. Vv.». | 

116. Cernăuţi, 26 Iunie 1786. Răspuns către Vistierul Ia- 

nachi Cantacuzino, de la cAdunarea țesaro-crăești Adminis- 

trație» : «Phil. Miller, General-Staabs-Auditor», în chestia inter- 

venţiei Domnului Moldovei. — Traducere romănească, purtînd 

pecetea Auditoriatului.  
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117. laşi, 10 lulie 1786. «Bun prieten i megieș gata: P. 

Alexandre» către «Ilustrisime D. precinst. gheneral-maior 
Enţinberg». E o intervenţie domnească pentru împresurarea 

celor două moşii bucovinene ale lui Cantacuzino. — Tradu- 

cere contemporană. 

118. laşi, 9 August 1786. Alexandru Costandin-Vodă, 

pentru Janache Cantacozino biv Vel Vistier, care are la 

Soroca <vr'o căteva moşii tot întrun hotar», dintre care 

una, Corniţa, în hotar «cu o moșie răzășască anume Stoi- 

cani», e încălcată. O cumpără. 1 se dase hotarnic, în anul 

trecut, Constandin Buznea biv vt. Armaș, Grigoraș Pe- 

lipoţchii și Andronache Ganea, mazili de acolo. Iscălese 

în hotărnicie și alți răzăși, anume: Grigoraș Prodan, Sa- 

moilă, Agapie Măra, Dumitru Măra, Alecsandru sin Mihă- 

lache Ipate i Vornicu — ot Racovăţu, lon Focșa Vornic ot 

Sol[oJneţu i Ștefan Mătza ot tam, i Vasile Rusul ot tam, și 

Ion ot tam». Între vinzători: Vasile Goia, Neculai Leucă, 

Ștefan Lazor, Vasile Spăneiii, Vasile Răzmiriță, Irimia lui 

Ostap, Vasile Doda, Mitre Cudre, Dănilă Ţăpușăl, Mihălache 

Fotesc|u], nepotul lui Brighidin, Ghiorghe Jalbă, Ștefan Uri- 

chenu, Vasile Lozanul, Mihălaș, fegorii Burdujoai, Ion săn 

Trofinii, Toma Ghimpul, Vlasiie Bocșa, Toader Dorohan, ne- 

potul lui Călinitu, Ștefan Bogza . . . Spra Cerișnovăţu . .. Dru- 

mul ce vine de la Vasilcăă... Mijlocul clinului, drept lacu 

„.. La cornul moșii Racovăţului... Drept în troian... O 

piatră caută pe curmeziș, de dăsparte, etc. În podiș, în zăpodiie 

„„„ Spre amiazanoapte .., Printr'o beșicuţ[ă] de movilă... . 

Împotriva odăi lui Prodan ... Rediul ce să chiamă Perilipca 

„„. La dealu dă vizunii... Prin gura vălceli... Valea 

Călugăreascăi .... La Pripiceni... Pe lao piatră tăiată... 

În prevalul costiși ... O piatră veche chiotoare Pripicenilor și 
Stoicanilor.» ÎIscălitura Domnului. Mare pecete rotundă cu 
chinovar (din 1786). «Andrei biv izbaș|a], condicar.» 

119. Cernăuţ, I-ii anuar 1786. Înştiinţare dela «Craizam- 
tul Bucovinii», către <dum. Enache Dinul [Cantacuzino! 

Vel Vistier, la Horodniceni». 

120. 30 April 1787. Alexandru loan Ipsilant dă o carte
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de apărare pentru moşiile de la Ţ. Soroca: Coșărniţa, Cer- 

nița, Stoicanu, Dumbrăveni, Căprești, Purcărești, ale lui Ia- 

nachi Cantacuzino Vel Agă. Pecete ovală, cu chinovar. 

121. «În Cernăuţ, Mai 5 (16) 787.» «Cătră cinst. dum(nea)- 

lui mazil Ioniţa Vihtovan; de la Craizamt.» Să facă delimitare 

la Maletineţa. 

122. 27 Maiu 1787. «Eu Toader Binbaș(a], bulacbaş(ă]», 

cumpără de la Ianachi Cant[acuzino) Agă «venitul a dou mo- 

şii ce ari dumnealui la 'Țănutul Lăpușnii, anumi Măndioai și 

Călimăneștii >. 
123. 30 lulie 1787. Mitropolitul Leon și doi boieri adeve- 

veresc că lanache Cant[acuzino] Vel Agă a dat ginerelui săă 
Stolnicul Dumitrache -Răşcanu, ce-i ţinea fiica Ecaterina, 

«pentru toate! rămăşiţile de zestre» 6.160 de lei, în 

mîna «dum(isale]» Spatariului Costandin Rășcan, cuscrul du- 

mijs(ale)». 
124. Cernăuţi, 13 Decembre 1787. Scrisoare către Ienache 

Cantacozind Vel Agă (sic). Pentru procesul lui cu «dum. 

Caprii fon Mariţăi, pentru satulă Litenii». Pomeniţi: <poddanii 

dum. Caprii». 
125. 27 Septembre 1788. «Boerii Divanului Moldovii» în- 

găduie lui Iordachi Balș biv Vel Caminar a-și stăpîni Bir- 

ladul. 

Iscălesc: Ioniță Sturza Log, Ștefan (Ștefăniță) Sturdzea 

Log., lordachia Cant[acuzino] Vornic., Iordachi Ghica Vornic, 

Lascarachi Roset Vistier, Scarlatachi Sturza, Matei Cant[a- 

cuzino| Vistier, Depasta Vornic, Costin Catargiul Vornic: 

Costachi Ghica Hatman, Iordachi Balș Vistieri. 

126. 1789. lanachi Cantacuzino Vistier către <al miei mai 

mare, ca un părintea, dum[neajta bad[e] Ștefăniță Sturza Vel Lo- 

gofăt>. Pentru certe de hotar. «Pentru atasta, bad[e), mi-ai 

părută răi pentru că, din mila lui Dumnfejzeii, dumnțeajta 
te afli de mulți ani nelipsătii de la Divanii; şi, cănd ai fi fost 

deprinsă a lua cu hapca, socotescu că n'ar fi contenitii ja- 

1 Am descifrat iscăliturile, ajutîndu-mă de o notă grecească în care se dă- 

deai numele, 
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lobile, ca pentru un apucător cu strămbătăț [șzers: și lă- 
comie].> 

127. 12 Iulie 1789. Înţelegere pentru arendă între Enachi 
Cant. biv Vel Vistier «și Luca Botoșanlău, Arman ne- 
guţtor, din tărgul Socevvii, avănd eu moșie la Techii Mic, 
di pi Șomuzul-Mare, cumpărată în arăndă di la dum(neajlui 
Banul Ioniţă Bașotă> . Martur și «Dumitrașco Brandabur». 

128. «Cucernicia Ta prot[opep| Andreiă, de Ținutul Sucevii, 
să fii săn[ă]tos şi blagoslovit. Pe călugărul ce l-am fostu rănduit 
naalnic la schitul Broștenii, să-l depărtezi de la mănăstire, 
și schitul să rămăe slobod, ca să pue dum! Vist[ier) Enachi 
Cant., ca un ctitor ce iaste la acel schit, pe cine va socoti. 
Atasta. 

De bine voitor: 89, Avt. 18 d. 
Episcop Rom(anjschii.» | 
129. 16 Decembre 1789. Note ale lui Ienachi Cantacuzino 

Vistier pentru procesul săi de moşii din Bucovina, către 
«administrație Romanului». <Dum(nea)lui vărul Mateiu Cant, 
Vistierul.» «Din locul tărgului Băii s'au. dăruit de cătră ră- 
poosatul Mihaiii Racoviţ[ă] Voevod moșului dum[i]sale Logofăt 
Ștefan Sturza [Ștefan Sturza biv Vel Logofât] asastă moșie 
Sasca, din parte ta din sus a moşii Băii, în lungul moșii căt 
ține moșie Băii de lungă, iar în lată de 1.200 stănjăni... 
Am făcut atastă însămnare de harctă ... Mergănd la moşie 
me Brădățălul, şi văzănd că linie despărțitoare ..., după ce 
trece de colțul moșii mele, lasă dreptul și începe a face uni 
chiclos în moșie mă, cum este arătat la harctă cu împuncturi.> 

130. «1790. Socoteala moșiei Zberăștii. 
„„„ S'au pusă falcea de fănii căte 6 lei, fiind de opștea cu- 

noscut că fănul la locurile de spre munte esti şi ai fosti 
totiidiauna întrebată și cu preț, obi&nuit falcea de făn agungea 
iarna şi la 12 și pănă la 16 lei, iar în vremile de acmu 
multă mai sus. 

„. « Sămănături, ușorii socotindu-sea căte 3 lei de falcea de 
sămănături pe anu, venitu curatu. 

„++ Moşie ari la drumul cel mari. locuri de crășmă, și o 
crășmă la drumu: știuti esti că aruncă totiidiauna venitii 

71304. Vol. VII. 16
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sigură . .. Puțin s'a cerută venitul a unii crășme căte 250 lei 

pe un anu, scoțăndu-sea cheltuial(a] ei de peste anu. [La 

moară] socotindu-sea foarte gosi căte 300 mierţea de păine 

pe un anii de la amăndoai pietrile, afară de părte murariu- 

lui... Adastă sumă de păine puindu:se, un soiii de păine cu 

alta, pre foarte eftin căte doi lei mierța.. . O: moară cu 2 pietri 

pe apa Sucevii, care esti asămene cu Bistriţa, dă obiânuit 

de la 600 mierea păine pe un anu păn la 700.» 

131. «Venitul Zbereştilor pe 11 ani. 
Lei 

3.690 pentru 60 fălci fanu, căte 6 lei falce, bez chelt. căt!e] 

2 lei. 

1.320 40 fălci sămănături. 
165 imaşul, bez dumbrava cu rădii mănunțel, şi un gos- 

podar, şi căț ar fi mai fostu, cari s'aii lăsat. 

5.45 (sic). ; 
Paguba. 

1.650 Paguba a doaî velniţe, căte cu 3 căldări una, bez 

cheltuial(a] lor. | 

1.650 Paguba pentru crășmă, bez cheltuela facerii. 
4.200 Paguba unii mori cu 2 pietri, bez cheltuiala. 

12.045. 

132. 1790. Un boier declară că a iscălit pe cartea Admi- 

nistrației Romanului în procesul lui Ianachi cu Mateiă Cant. 

fără să vadă «răspunsurile», ci a făcut după cerere de la 

«Mărie Sa domnul Erggheleti». 

133. 22 Mart 1790. “Poho5 Kahn arată că a primit de 

la Enachi Cant. o parte din datoria lui cu «zapis». 

"134. 23 Iulie 1790. «Oamenii săteni din satul Podoleni di 
la Țănut Niamţului» mărturisesc pentru schimbul făcut la 

Zberești de Ianachi Cantacozind, în 1773, «în vremea ce era 

aicea la noi vătav lon Abăză». Numele Domnului de la 1784 

e lăsat întăiu în alb, şi apoi întregit. Între marturi: Gor- 

ghii Buraga, Dumji]traşcu Caradica. 

1 Ofiţerul austriac care administra la Roman, pe vremea ocupaţiei celor 

cinci 'Ţinuturi de peste Siretii, 
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135. 1790 (după 23 lulie). Ianachi Cantacuzino către Admi- 
nistraţia Romanului, care cere 12.945 lei pentru «dum(neajlui 
Vistier Mateiă Cantacozind, vărul.mieii», sai pentru «soţul du- 
m[i]sale!, care acmi, la boala numitului Vist[ier], după cum esti 
cunoscutii și însuș de cătră k. k. Administrație, caută toate tre- 
bile și răspundea la toate pricinite». Mateiu era fiul «răpoosatului 
Logofăt Ioniţă Cantacozind . . ., unchiul miei». Zbereştii fusese 
ai lui Calistrată Stamaţii. Ioniță, căruia îi erau în hotar, în- 
deamnă pe lanachi să schimbe cu Corotcăeştii. În schitnb, 
Ioniţă va scoate de la Ghergheleşti parte din Rotopănești, 
Acest schimb se face, după « documenturi», la 1773. — Concept, 

136. 1790 (după 23 Iulie). lanachi Cantacuzino «protestăluești » 
contra somației Administraţiei de Roman. «Nici printr'o publi- 
caţie saii alti drumă nu ni s'a făcutu de știre, și nu știmii de 
vre un Divani să fie acole în Romani, alcătuită şi de nişte per- 
soane neştiute, care să -vădă acolă iscălite pe lăngă d. Admi- 
nistratorul ; deci pentru noi. un Divani nepublicarisită şi cu 
persoane cu totul neștiute nu poate să fie leguitor lucru. Cu 
atăta mai multă, cu cătă: 

Al doile. Stare me boeriască să ceri, şi după pravili, şi 
după nestrămutate obitaiurile pământului nostru, să fie ju- 
decata iarăş de persoane de asămene stare, fie proțesii ori 
de ce soiii va fi. Deci” persoanele acele de o stare cu totul 
mică şi întunecată facii de istovii neleguită ata hotărăre de 
gudecată. Lasii de a pomeni că șănti și fără idei, necumi 
cu vre o ştiinţă de filosofie şi pravili gudecătorești; în pă- 
măntul nostru acesti persoane nu 's'aii pututi învrednici . ca 
să fie orănduiţi de cătră stăpănire să gudece vre odată macar 
doi ţărani ... Faci apelaţie la înnalta gubernie... . Hotărăre ău- 
decătoriască sai sentenţie a gudecătoriei cei d'intăi nu poate 
să săpue la lucrare, căndi o parte să tară și să facă ape- 
laţie.» | 

137. Roman, 29 lulie 1790. Somaţie, din partea «Adminis- 
trației», către Ianachi Cantacozind, ca să plătească banii re- 
clamaţi de Vist. Matei Cantacozind. 

1 Ralu Callimachi, fata lui Grigore-Vodă Callimachi. |
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138. Roman, 18/7 Septembre 1790. Hotărire contra lui Ja- 

nachi Cantacozind biv Vel Vist., de la «acestu Divan adu- 

nat înnainte domnului Svetnicului Crăescului Gubernium din 

Galiţie și Administratoriului acestor cinci Ținuturi». Iscălesc 
«loan Fidel Ergghelet, Sfetnic al Gubernii Liovului și Admi- 

nistrator>, Ioan Cheşcu Pit., Antoh Cuz(a] Căpli]t[an)». 

139. 23 April 1791. Un Căpitan iea în arendă moșia Ha- 

vărul, de la Ţ. Botoșani, a lui Enache CantţaJcoz[i]no biv Vel 

Vistier. «Şi pentru cheltuiala ce voii faci cu moara şi sămănța 

dea peşte ce să va puni în iazu.» 
140. 8 Mai 1791. «Dumitru Coris» (kwpuc) declară că a 

cumpărat venitul moșiilor de la Soroca al lui Ianachi Cant(a)- 

cozind biv Vel Vistier, cu 1.390 lei pe an, în două termine, pe 

trei ani. «Și pentru trii hăleştei ce sănt pe aceste moșşăi, o 

dată într'aceşti trei anisăaibu ali tăiia, păscuindu-le de pești, 

iar nu mai mult,—însă lăsănd sămănța peştiului trebuintos.» 

141. 30 lulie 1791. «Divanul Cnejăi Moldovii» compus din: 

« Sturdzea, Costd. Gret. [Greceanu], Vorini)e, Cosd. R: s: [Roset], 

Vornic şi aiți doi, citează pe ianachi Cant. biv Vel Vistier, în 

procesul, pentru cele două sate din Bucovina, cu Iordachi 

Cantacozăno biv Vel Vor[ni]c. 

142. Roman, 15 August 1791. <K. K. Administraţie Ro- 

manului> arată lui Ienachi Cantacoz[ijnd Vistier că e chemat 

la judecată de “Divanul din Iași!. Totuşi s'a scris Divanului 

«cuim de soroceşte la Divan o gudecată pentru niști moșii 

care sânt într'altă stăpănire șii] supuse altii gudecătorii». 

143. «Cătră pre-cinstitul Divani al Cnejăi Mold[ojvei. 

Porunca ce mi s'aii triimişu de cătră pre-cinstitul Divan pen: 

tru ca să viii la Iași, cu multă plecădune am primitu, și, 

fiindu de cătră pră-cinstitul Divan ştiută greutate casii mele, 

şi casa. me& aflăndu-să în drumul trecerii oștilor chesaro-cră- 

ești, şi într'atastă vreme fiindi şi trecere oștilor în Bucovina, 

săngură înțeleptune pr&-cinstitului Divani va hotără că nici 

cu un chipii nu poti ca să-m lasu casa săngură şi să viii la 

Iași. 1791, Avgust 27.» 

! Care era supt control rusesc. 
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144. <Cătră cinstitul meu părinte, dum[nea]lui bade Iordachi 
Cantacozind, biv Vel Vornicu [de la Ienachi]. | | 

Cinstită părintiasca scrisoare dum(ijtal[e] cu multă fiiască 
plecăcune priimindu, lăudăndu numele Ziditoriului pentru a dum- 
[neajv[oastră) întregime pre fericitei săn[ăltăți, și pentru celi ce mi 
să poruncescu de cătră dum[neajta pe largu înțălegăndu, iată, 
după poruncă, am triimis răspunsu, şi anii dumitale de la 
pre-milostivul Dumn[ejzei îndelungaţi şi pră-fericiți. 

Copie. 1791, Avgust 27.» 
145. «Staschii Sovetnic c[ajv(aleriă) şi întăii-şezătoriu la Di- 

van, Serghie Lazarovit Lascarev. Cătră cinst. dum(neajlui Iana- 
che Cant[ajcuzind biv Vel Vistier. Pentru pricina moșiilor de la 
Cernăuţ, ce cere giudecată cu dumneata dum[nea]ițui] Vornficul) 
Iordache Cant(a]cozins, și păr acum în 2 rănduri s'au scris dum. 
de cătră Divan ca să vii se răspunzi, şi arăţi greutate şi urnele, 
și nu ai venit, — iată acmu scrii dumitale) ca, îndată ce vei Iya 
scrisoare atasta, se te scoli și se vii, fără a mai arăta greutate 
că trec oști pe acolo sai alte; că, nevenindu nit acum, să 
ştii că de acolo, de unde te afli, te voi aduce fără de voe 
dumitale]. [Iscălit, în rusește : Serghi Lascarov.] 1791, Sept. 11.» 

146. 28 Septembre 1791. lanachi Cantacozino dă expli- 
caţii lui Lascarov, pe care-l intitulează «Măria Ta», pentru 
procesul săi. A primit dania cînd era «tari bolnav de niște 
vechi a meli patimi ce pătimăscu şi mă cauti cu doftorii». Un- 
chiul săi are două fete: Zoița, cea mai mică, moare «în văr- 
stă tănără, copilă». Îi dase întăiu și Delenii, cunde este și 
aşăzare dumți]sale». — Concept. 

147. Alt act din 20 Novembre 1791 e iscălit de Gherasim 
ca biv Vel Vornic. Iscălitura Mitropolitului Iacov și a boieri- 
lor, cu Ioan Canta în frunte. 

148. «Cinstită și a me ca o fiică, dm. nepoată Mariuţo 
Vist[ejrias[ă], cu perintiască dragoste mă închin d[ujmi[tali). 

Scrisoare dum! am luat, și de sănătate dum(nea]v[oastră] 
m'am bucurat. Celi ce-mi scrii, am înțăles, şi pentru c'ar fi zis 
Norsis Haivaz Armanul cum că niști mazăli ar avă a trage părți 
din moşiile de la Cernăuți, cu scrisoarți], căcat ai măncat, 
ca un Arman ci este, căci eii știi că moșie Ușihlibii este
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baştină mironiască, care esti arătată întăi la împărțala veche 

din zălili lui Vasiliie-Vod(ă), și într'altă împărțală ce sai 

făcut mai pe urmă, ci este iscălită de noi, de niamuri, şi de 

alți boeri mari încredințiată, și nu are nici-o pricină, iar la 

moșie Malitiniţa au fost o pricină cu un Mihălachii Cracalie, 

pe care l-am avut și slug[ă), carili, luindu o fată din casă 

de la mătuşă-me Iliana [oroe, aii jăluit întăii aice la Domnie 

lui Gligoriie-Vod(ă] Calimah, arătănd cum că fata c-ai luat-o 

din casa mătușă-mE este driaptă fată mătuşe-me, iar nu 

slujnică; dar eii n'am știut; apoi pe urmă s'au dovedit caii 

fost făcută în sărăcie. Cu toate aceste, după gudecăţile c-am 

avut cu dănsul, atăt aice, căt şi în Cordon, la Nemţi, prin 

vechil &-am trimis, l-am rămas din gudecată, avănd scrisori, 

ispisoaci domneşti pe moşie Malitiniţii, și, după hotărăre &u- 

decății ce s'aii dat, este trecut și la protocol. Apoi Norsis 

mănănci căcat căt i-a fi voe, iar, di-ai rămas niscaiva ho- 

tarnice a moșiilor Uşihlibii și a Malitineţii la Buţura și la Mi- 

hălachi Cracalie, fiindcă ei au fost vechili la hotărăt, aceli 

nu prind loc nimică, că nu sănt pe numili lor făcute ; dar miie 

mi-aii spus Norsis că niște hotarnice c-ai fost rămas la dănșii 

li-aui dat la răpoosatul nepot lanachi. Și cu atasta rămăiu: 

Al dfujmi[tali] ca un părinte: 

92 (973), Ghen. 9. 
Gherasăm Cant. 

[Pe Vo:| Cinstită a me ca o fiică, d|ujm[ijsali nepoatii 
Mariuţii Visteresăi, cu părințască dragoste să să de; la Ho- 

rodniceni.» 

149. 9 August 1792. Raport al Divanului (Neculaiii Rosăt 

Vel Logofăt, Theodojr Balş Vel Vornic, Ioan Canta Vel 

Logofăt, Mănolachi Conachi Vel Vornicu, Costandin Paladi 

Vel Vornic). «La Înnălțime Ta ai dat jalobă toţi lăcuitorii 

tărgoveţi de la tărgul Bărladuluiii, arătănd că, atăt vatra tăr- 

gului, căt şi moşiia din prejur, dintru început aii fost d[ojm- 

nescii, și că de la D[ojmnu Ștefan Voevod bătrănul ai fost 

dată pe sama tărgoveților, ca să să hrănescă pi dănsa, după 

cum a fi arătănd, după cum ai îispisocu di la pominiti (32) 
D(o]mnu și în sumă de multă curgiri di ani tot di cătră tăr-  
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goveţii s'ar fi stăpănit»>. Constantin Racoviţă dă locul mă- 
năstirii Sf. Samuil, «hotărăndu-să osăbit și vatra tărgului, căt 
să fii, şi lăsăndu-o nedată nimărui.» Se pomenește hrisovul 
de apărare al acestuia. «lar de vr'o şăse ani încoace şi di 
cănd moșiia aciia ai întrat cu schimb la stăpănire di Spă- 
tăriasa Catrina Sturzoai, niurmănd hrisovului ce ai, în tăriia 
d“ în cătiva rănduri s'au ispitit şi să ispitești asupra cu 
multi chipuri pănă în Domniia Mării Sale Alecsandru loan 
Mavrucordat Voevod.» Se judecă atunci la <răposat Gheorghi 
Sturza, fiind Vel Logofăt: pi acei ci âr fi putut săi dei 
răspuns, i-ar fi izgonit, și oprind numai pi cari s'au socotita 
fi mai proști, şi îngrozăndu-i cu închisoare, s'ar fi luoat o 
scrisoari din parte lor în chip de 'nvoială cătră di Spă[tă)- 
rea]sa ca să-i dei adeti.» Ei se roagă Domnului a fi cruțaţi: 
«fiindcă să află la un loc grei, în drum[ul) cel mare, unde 
nu puţăn[ă] greutate și supărare întimpănu în toată vreme». 

La cercetare, vechilul Spătăresei arată actul de hotărnicie 
din 7265 (1756-7) şi cel din 8 Maiii 1786, iscălit de Gheorghe 
Sturza, prin care unii Birlădeni se învoesc cu ea «într'aceștaș 
chip, adică că moșiia dein preguru tărgului Bărlad, care esti 
a dum" Spă[tăjr[eajsa, luoată în schimb de la fratile di d. 
Spat' Iordachi Canta, care și d! iarăș cu schimb aii luoat-o 

de la mănăstire Sfăntului Prooroc Samoil, și fiindu-le trebui- 

toare pentru hrana lor şi a vitilor, din însuşia lor bună voi, 

fără a nu mai avt cuvănt de răspuns, nici odineoară sai 

a treci peste scrisoare acasta, şi pentru ca să nu rămăi 

dum! băgubașă din dreptul venitul moșiii dmi'i, s'aii așăzat 

ca pentru arăturile și fănaţu ce vor faci pi moșii, să dei 

dijma obișnuită, după ponturi, pentru casăle căti vor fi 

pe moșiia dum[ijs[alli, afară de vatra tărgului, ce este hotă- 

rătă încă a da adetul după ponturi, iar imașu vitilor pentru 

ca să fii ştiut locul pănă undi să să pască, și pentru ca să 

nu să pricinuiască păgubiri mai multă cu călcare vitilor, să 
fie după căt locu va socoti dm! Vornic Costandin Păladi, şi 
pi acel loc di imaș să nu plătească nimică la d|ujm(nei] Spă[tă)- 
r[ea]sa, iar, trecănd mai mult, să plătescă stricătuni ce să va 

faci, lăsăndu-să numai vitiloru să pască, iar nu și altele streini.»
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Apoi un act din 13 Mai 1786, de la Alexandru Mavro- 

cordat către «d! Vornico Păladi», ca să fixeze întinderea 

locului «de imaș. El face aceasta la 26 Iunie: <pănă la puţu 

Cocărlii, iar în sus pănă la balta Oii, iară spre Apus i-ai 

rămas foarti puțăni locu, fiindcă în zare deialuluii sănt ţa- 

rinile tărgoveţilorii, cum şi spre răsărit pănă în hotaru Săr- 

dăresăii Catrinii Codreniţii». Anul trecut, Spătăreasa se plinge 

că unii Birlădeni îi încalcă moșia, cu case și păscutul vitelor. 

Ei pretind că aveai, pe vremea călugărilor, case şi mai de- 

parte, «fără numai aă dat dejmă la cămpu»: se arată «un 

suret di pi ispisoc di la Domnul Ștefan-Vodă Bătrănul». — 

Find «hrisoavi domnești și la o parti și la alta», rămîne să 

hotărească Domnul. — Copie de pe la 1790. 

150. «1792, Avgust 25, callen]d[ariul] vech(i).» «Cătră Prea- 

Înnalta ch. ch. &udecătorie a forum nobilium al Stanislavului. 

După știința ce mi-ai rămasii de la răpoosata maică-me», 

scrie Ianache Cantacozind Vistierul, «rămăindu frații dumii]- 

salje], unchii mii, dumnalui Logofăt Ioniţ[ă] Cantacozind şi 

-dum[neallui Vornicul Iordache Cantacozind îndatorați cătră 

casa maicii miele, dum([neajlui Logofăt Ioniţ[ă), aducăndu-ș 

amintea di acea știută datorie, din săngură voința părinti- 

asc[ă] a dumisali la măritatul unii surori a miele, anumi 

Ileni, pe cari aă ținut-o un boeriti anume Manolachi Conachi !, 

osăbit di Suvaeriuri, argintării şi haine ci ai dat la măritatu 

ei, i-ai mai dat şi o moșie și zăci famelii de Țigani, cum și 

dum|neajlui unchiul Iordachi Cantacozind Vornicu, rămăind 

numai cu o cucoană fiică a dumisali, măritată, anumi Ma- 

riuța, iarăși aducăndu-ș aminte di aca știută datorie, iarăș 

din săngură voința părintiască a dum[i)sali, mi-ai dăruit mie, 

nepotului durmaji]sali, patru moșii în parte Moldovii... După 

trecire di vremi întămplăndu-să di aă murit ginerile dum[i)- 

sali, boeriul fiicii dum[i]sali Mariuţii, și mărităndu-sea al doile 

după dum[neallui Hat. Costachi Ghica, carili fiind boeriii 

streinu, cu priimire mea luind de la mine aceste de mai sus 

patru moșăi..., li-ai dat în zăstrea di al doile a fiicii du- 

1 Fiul Ilenei cu Manolachi a fost poetul Costachi Conachi. 
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m|ijsali Mariuţii, şi mie în locul acestora mi-ai dat alte pa- 
tru moşii», cele din Bucovina, cu «toate documenturile>. «Mi 
s'ai dat și ispisoci al prenţipului di atuncea», iar, din Buco- 

vina, <atestat». Acum Ghica «face arătare că, aceste fiind 
suptii cuvănti legate, ceri ca săisă dea voie di a i să face 
iştalaţie spre declărarisăre numelui dum[i|sali spre stăpănire 
acestor moșii leguite şi drepte a miele»>. Deci «protestălu- 
esc... şi cer să fie oprită eşire dumilor sale pănă să viu 
săngur ei ca să arăt toate dovezile... Și mă rog să fii aș- 
teptat, avănd a împlini la condomație zilile hotărăte a la- 
zaretului şi a prescrie la Cernăuţ şi scrisorile trebuitoare.» 
— Concept. 

151. Bozance («<Bossandze»), 21 Septembre 1792. « Sanitaets- 
Foede fiir Personen.» Pentru «Bojar H. von Kantakouzine mit 
10 Bedienten», din Horodniceni, căsătorit, de 59 de ani, «gros- 
ser Statur, schwarzen Haaren, — Barts, — Augenbrauen, 
schwarz-braunen Augen, rundes Angesichts, moldauerisch 
gekleidet». 

152. F. d. <Zoița Ghica Agoai» către Domn. «Întru răs- 
punsul ce d[umn|ei cucoana Smărăndiţa Balș faci Înnălțimii Tale 
în pricina jalobii mele pentru moșie Cadobești, îndrăznescu a 
anerisi toate îndreptările d[ujmlijsale fără cuvint şi fără 
temeii, şi că pravilistul scriitorii a d[ujmlijsali nu are nici. 
o ştiinţă de curgire aceștii pricini, să va giudeca de cătră 
Înnălțime Ta». Că actele nu se află la cumnatul Bălșoaiei, 
«camardiner lancu», dovedește faptul că, c<înnainte jalnicei 
răzvrătiri, li-aă adus însuși d-lui [soţul eij în sănul d(ujmjij- 
sali în Postelnicii, față fiind Postelnicul Rizu, zăcănd: «iată 
scrisorile în sănul miei ; însă nu vroiii să le dai». Ea, Zoiţa, 
s'a judecat «în vreme Domnului Suţul», cu Vistierul Aleco 
Balș. Acum, de doi ani, e bună pace: de ce nu se întoarce 
adversara ei «în patrie?.. Cunoscut esti di cătră toți, că 
soţul d[ujm[ijsali numitii cucoani prin diiată au făcut pe 
dțuja[njei clironoamă pe toate averile mișcătoare şi nemiș- 
cătoare a d[ujm[ijsali, mulțămindu-să numai cu o hotărătă 
liafă, pentru a sali cheltuele în țări străine.» Cere «sec 
festru».
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153. 11 Novembre 1792. Alexandru Constantin Muruz-Vodă, 

către biv Vel Vistier Ianachi Cantacuzino. Citaţie greacă pen- 

tru procesul cu Hat. Constantin Ghica. cArcr abră shpfave, 
zâs Tjdehe rohujom 1) ebpevsia îns vă pi xohobd(i5% Azapasa- 
dsdroc ră zposrarâueva ai vă EXO%) Ev rade uă Dhară Epppparza 

dmod Eye? | se mai dă termin de şepte zile. Altfel, va fi 

judecat în lipsă. Domnul scrie la urmă: pu ri âvafodipy ab. 

Ti O700 why, xai pă roy rpânovy Gz05 perayetpitezar, vâs i8n vă 
MiRouev Dz6votav Gr ăzopeet ri vă 0zopm501) 1, dacopă Gas, wsăv 
piiv Em avva Bixatov : Erpenev evObe peră ră 2pToy "păpua vas 

vă. coxadi mai vă ENG. "Av oi borapov and rodro dăv EXde: „ut 

zi ăzoporriy rs rod vă EXO îvradOa, Dede “piv, ăla vă ăvorp- 

1206 Îi Bunatosbvn pas vă sp Tr avrtâiz Tis “/XTpâ Tă 

Zpipozov 6z0d ret mapă Tis obBevrelac was zeţi rije brabeosws 
zabrmc2. Pecetea pe ceară, în afară: A). Kor. M(. BE, 1792. 

Lîngă ea, o: pecete austriacă. — O somaţie anterioară, tot gre- 

cească —,e din 16 Octombre, alta din 8, 18 Septembre. 

154. «Scrisori săntii în plicul acestii cu numerul 6; 1792, 

Nov. 27 (16). O scrisoare de la părintele miei unchii, 

dumnalui Iordache Cantacozind Spatar ... Cătră Măriia Sa 

prințipul Moldavii ... Plata de fasie de la cei ce ai moșii în 

Bucovina.» 

155. 23 Novembre 1792. Iordachi Cantacuzino Vist. către 

Domn, pentru procesul cu <dum. Hat. Costache Ghica», 

adecă cu vechilul «pe care are dum([neallui lăsatii aice în 

Cernăuţi». «Pr&-Milostivul miei stăpănii, de cătră pre-innaltă 

înțălepăune Înnălțimii Tali esti ştiutii că prâ-plecata sluga Înnăl- 

țimii Tale nici pin cugetul mieă n'a trecuti că să va în- 

tămpla să îmblu ei trudindu-mă și supărăndu-mă (de sănti 

1 «De vreme ce al primit acestea, cum at îndrăznit d-ta să nu te supui 

îu clipă poruncilor şi să vii îndată, cu toate actele ce ai» 

1 «Cu zăbava aceia pe care o faci și cu chipul cum te porți, ni dai să bănuim 

că fugi oarecum să nu se cerceteze procesul d-tale, ca şi cum n'ai avea nici-o 

dreptate: se cădea ca îndată după cea d'intăiii scrisoare a noastră să te ridici 

şi să vif. Dacă și mat departe nu vei veni, cu codirea d-tale de a veni aici vei 

fi vrednic să fie silită Domnia Mea a da protivnicului d-tale Hatmanului actul 

pe care-l cere de la Domnia Mea în această afacere.» 
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acmu trii luni de zăle) pe la Stanislavă şi pin Cernăuţi, — Dum. 
[ne)zăi ştie cu cătă ostenială, unde bolnăvindu-mă, putini ră- 
măsesea să-m pierdu și viaţa. Dumnalui Hat. ai asăzată din 
parte dumlijsale advucati la Stanislaviă, și au cerșuti gudecată 
pre plecată sluga Înnălțimii Tale... După pravilile împărătești 
şli] gudecătoreşti care urmiază aice hotărăndu pricina, după 
ce au triimis poruncă aice la Cernăuţi după orănduelele ce 
ai de a plublicarisă Craizamptul şi gudecătorie de aice... 
Vechilul dum[ijsale Hat., pe care are aice la Cernăuţi, anume 
Bendela!, care esti gudecătoriă la Criminal, n'aă contenita nu 
triimite protestații pentru oprire publicaţii... După întoar- 
cere me aice la Cernăuţi, de la 6 Nov, cu mergire unui ne: 
guțitor eşani, anume Constandin Pană, carele atunce să por- 
niia de [la] Cernăuţi la Eşi, ca prin măna dum(i]sale Vel 
Logofăt Necolai Rosfe]t să să aducă cătră milostivire stă- 
păniască.» Cere mila domnească «asupra îngreuetii şi cu mul- 
țime de datorii însărcinată casa pră-plecatii slugii Înnălțimii 
Tale». — Concept. 

156. 3 Decembre 1792. Alexandru Constandin Muruz-Vodă, 
către biv Vel Vistierul Ianaehe Cant,, ca să vie la judecată 
cu Vornicul Costandin Rășcanu, Vornicul Manolache Conache, 
Vornicul Iordache Cant. și «d[ujm(nlei Hătmăneasa Mariia, 
fiica dumisale». — Pecete pe ceară, în afară. 

157. 3 Decembre 1792. «K. K. gudecătoriea Țănutului Cer- 
năuţii» întăreşte lui «Enachi Cantacozino» moşiile cele două 

din Bucovina. — Traducere romănească. 

158. 16 Mart 1793. Mihail Costandin Suţu-Vodă, către 
Enachi Cantacuzind biv Vel Vistier, pentru pretenția de mo- 
şii a <dum. Hat. Mariuţa Cantacuzini». — Pecete pe ceară, 
în afară. 

159. Suceava, 5 Maii 1793. «Duţillovi& Crais-Comisar», 
către Vistierul lanachi Cantacuzino, pentru tocmirea unui dascăl. 
«Acel dascal s'ai năimit aiure.> Acum se gindește la altul: 
«căt am priceput din recomendaţie lui, și din scrisoare 
ce mi-ai scris el însuş, învățătură are destulă, că ati săvărșit 

1 Poate tatăl viitorului Mitropolit al Bucovinei.
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atăt filosofie căt şi învățătura pravililor : a firii, a Statului, a 

niamurilor pravili, Rămlenilor, cum și învățătura politii în 

Hala; numai că iaste etherodox, din secta lui Lutăr. Dar 

așa socot cum că datorie lui nu va fi a învăţa catehisin, ce 

sintacsin, ritoricam, poezin, alghebran, ariftmeticam, matezin, 

învățătura loghichis, proci. Deci, de va fi cinstit dumilor 

voastre după plăcere, sai pe tot acel Hart saă pe altul pof- 

tescă să binevoești cinstit dm. numai 2 sai: 3 cuvinte a-m 

scrie, și ei îndată oi triimite carte pe poştă la Bistriţla), și 

va veni.» 

160. 28 Iulie 1793. Mihail Costandin Suţul-Vodă, către 

Mitropolit şi boierii: Ştefan Sturza Vel Logofăt, Neculaii 

Rusăt Vel Logofăt, loan Canta Vel Logofăt, Jordachi Ghica 

biv Vel Vornic, Costandin Păladi Vel Vornic, Costandin Ca- 

targiu biv Vel Vornic, Dăpaste Vel Vornic, Iordachi Balş 

biv Vel Vistier, Costachi Ghica Hatman, Neculaiu Roset 

Vel Vornic, Costandin Balș Vel Vornic, Costandin Grecenu 

biv Vel Vornic, Sandul Sturz[a] biv Vel Agă, Lupul Balș 

Vel Paharnic 0), Dimitrachi Sturza biv Vel Vornic de aprozi, 

Gavril Conachi biv Vel Ban. Să judece procesul lui Iordachi 
Balş Vel Căminar cu Birlădenii. Andronachi Donit, Medelnicer. 

— Copie de pe la 1800. 
161. 11 August 1793. Raport către Domn, al Divanului 

(Ştefan Sturza Logofăt, loan Canta Vel Logofăt, Neculai 

Roset Logofăt, Iordachi Vel Logofăt, Lăscărachi Vel Vistier, 

Costandin Paladi Vel Vornic, Drăcachi V. Vornic, Costachi 

Ghica Hatman, Theodor Balș biv Vornic, Costandin Greceanu 

Vornic, Mihaiii Sturza Vornic), în procesul lui Iordachi Balş 

cu Birlădenii. | 

Iordachi arată actele știute și acel din 6 August 1792: 

va lua «di toată benaoa ci va fipi vatra tărgului să dei bez- 

man locului, după analoghii, carii ci va agungi, din 10 bani 

unul, cum şi di la toți acei ci vor ave pivniţi și vor vinde 

vin, să dei căti 6 lei di buti şi 4 lei di polobocu; îar di la 

cei ci vor vindi rachiu, să iai căti una păra di om, precum 

şi mortăsipie pi vitile ce să vor vindi în tărg încă asemine 

să iai, după obiceii.> 
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Ei obiectează: «cum că acesti danii di afirosiri ci ai luat 
dmi. Căminariul Balș pi locu acestui tărgu Bărladu, nu pu- 
țină tănguiri sai pricinuit întri toți întri dănșii, căci iai țin 
moșiia şi strămoșăi lor să află ei răzăciţi (?) şi așăzaţi cu lă- 
cuința în tărgul acela di sumă di ani, după putelre]a .hriso- 
vilor domnești vechi și alte dovezi ci ati avut la măna lor; 
din cari, macar că celi mai multe, din împotrivitoarili tulbu- 
rări şi robii ci ai fost pi locurili acele, s'aă prăpădit cu totul, 
dar şi din căti ai mai rămas și li ai la măna lor, după pu: 
tere aceloraș, iai iarăș pi loc[ul] acestui tărg Bărlad s'au ştiut 
lăcuitori, ca pi o dreptă moșăi alor, vănzănd și cumpărănd 
şi clironomisănd locuri di casă și pi dugheni unul di la 
altul, ca pi niști drepti ocinia lor, şi di cătiori s'aă robit şi 
S'aii pustiit cu totul tărgul acesta, iai iarăș, ca la o strămo- 
şască moșăi năzuind, cu toati supărăril|e] ci ai tras şi trag, 
aflăndu-să la un loc greii ca acela, s'aii aşăzat di aă lăcuit 
şi lăcuesc pănă astăzi, și, după aceste, cănd acmu vor rămăne 
ca să fie daniili dumisale Căminariului Balş păzăti şi întărite, 
apoi, osăbit că toati aceli mai vechi strămoșăşti a lor miluiri 
domnești și clironomii părinţăști ci ai avut, sănt rădicati şi lip- 
săti cu totul, dar şi lor nu puţănă dureri şi rană li să aduci, 
și stricăcuni tărgului di istovu, -şi pentru acesta şi cad toți 
cu plăngeri, cercetindu-să să aibă dreptati. .. Aii scos di ne 
aă arătat mai întăi un hrisov vechii domnesc, di la Ște- 
fan Voivodu, cari, fiind sărbăscu, saă dat di s'a tălmăcit 
di Pavăl Postelnicul Debriţ di la Mitropolii ; cari tălmăcitoari 
prin suritul ispisocului iscălit di dănsul arată că, ispisocu 
fiind forti vechii, și fiind şi ruptă o bucată dintr'ănsul, ai 
tălmăcit numai pi căt aii putut alegi, şi nici vălet nu s'au 
găsăt, însă, după căt ai putut tălmăci,: aşa sai văzut... 
Însă, pentru cartea acesta [a lui Constantin Racoviţă) răspundu 
tărgoveții că s'ai dat la măna lor în vreme cănd ei ispisocu 
lui Ştefan Voivod nu l-ai avut la măna lor, nici nu l-ai știut, 
mai ales fiind răsărit di la dănși, — căci, di l-ar fi avut, pute 
în toată vreme să să apiri.» Arată și acte de întărire pentru 
particulari, pentru vinzare la mezat. «Noi aşăzămăntul și obiceiul 
vechiă cari s'au urmat şi s'au păzăt dintru început și păr
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astăzii în ţara acesta, dintru a Divanului condici ni. adiverim 

că aşa aji fost; ca, adică, din locurile celi din partea tărgu- 

rilor pi cari să nu fi avut cinevaş -casa sa mai dinainti, 

pi acel loc nu poati cinevaș să-l de -sai. să-l .vănză 

altuia, niavănd triaba sa, fiind locul domnescu, iar cari va fi 

avut mai dinainti casa sa pi acel loc, sau și acum di va 

ave, poate să-l văndă, sai. să-l ţii, cum va vre, măcar di nu 

va ave nici carti domnescă pi acel loc, fiindcă, din întăm- 

plărili tulburăril[o]r, de multi ori pustiindu-să tărgurili, şi 

luminații Domni vrănd ca să să lăcuiască tărgurili -iarăș la 

loc,..aii dat cărţi dişchisă di opştii, cu hotărăre ca oricini 

va vini să lăcuescă la tărguri,. să fii volnici a-ș faci casă și 

dugheni, și locul să rămăi a lui di istovu, iși, după putere 

acel[oJr luminaţi cărți ci s'aii dat di opştii, ai rămas locula 

lor, şi rămăn şi vănzărili di la un[ul] la altțul] iarăș temeinici 

și stăpănitoari, şi atăt vănzătoriul, căt - și cumpărătoriul nu 

rămăn  îndatoriţi cu vre o dari stăpănului țării pentru locu- 

rili aceli ci sănt după dreptati a lor. Aşa ni adivărază căat 

fost dintru început. așăzămăntul şi obiceiul pămăntului, şi 

așa S'aii -păzăt păn acum. nestrămutat. Însă, acum la pri- 

cina acesta fiind di amăndoai părţile hrisoavi domnești, pre- 

cum să arată, noi nu putem să anirisim nici pi unili, nicipi 

altili, ci. înştiinţăm, iar hotărăre ce disăvărșăt[ă] rămăni la 

pre-înnaltă înțălepăune Mării Tali.» — Copie de. pe la 1790. 

162. ri Novembre 1793. Un Evrei (care iscălește evreiește) 

arată că a:luat pe un an corănda băuturii satului Căbujăi, cu 

moara de acolo, şi a părților din moșiia Țoleștii de la acest Țăn([ujt 

al Sucevvii, ale dum[ilsale Ianache Cantacozino biv. Vel Vis- 

tier... Şi, di va fi poroncă gpd. ca să să scoată Jădovii de 

prin satea, eii după tocmală voiă fi îndatorit a-m tocmi 

crășmar la orănzi și a-m ţinea orănzili pănă la împlinire anului 

cumpărat, plătind dum[ijsal[e) banii deplin. Crășma, moara 

sănt îndatorit a li avea meremetisite, tocmite bine.» 

163. 22 Decembre 1793. lanachi Cantacuzino către Domn, 

în pira lui cu <Luminarea Sa Domnița Ralu Callimahis sai 

Cantacuzino!, pentru o moșie și zăci sălașe igani, ce răpo- 

1 Era o fată a lui Grigore Callimachi, măritată cu Matei Cantacuzino. 
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satul Logofăt Ioan Cantacozind, socrul numitei Domniţi, s'ai 
îndatorit prin. a sa scrisoare a da zestri cei mai mici surori 
ai meli, întăe soţie dumnelui Vel Vorinije za aprozi Ma- 
nolachi Conachi». Ea observă «cum că toți Moldovenii au 
ştiut că dumnealui Vistieriul Matei au fost hotărît ca Să-ș 
lase patrie, şi că mai înnainte de purcedere Divanul din 
vreme acie ai făcut publicaţie pretutindine în țară; pentru 
ce ei n'am făcut aastă cerire ce o fac acmu»? Răspunde 
că şi-a arătat pretenţiile atunci «la dum' boerii ai Pricinilor 
Streine g&udecători, din vreme acie, dum! Vel Logofăt . lor- 
dachi Ghica și dum! Vistier Iordachi Baiş». «Răposatu. Lo- 
gofăt loan Cant. fiindu-mi întocma ca un părinte», n'a cerut 
prin judecată -de la el; ar fi şi dat, «dacă moarte nu l-ar fi 
luat așa în grabă». — Concept. 

164. 13 Mart 1794. Ianachi Cant. Vistierul se îndatorește 
a da actele «moşii Corniţii, de la Ținutul Sorocăi». 

165. 22 Mart 1794. Mihail Costandin Suţ|u|-Vodă, pentru 
procesul lui Ianachi Cantacozond biv Vel Vistier cu Căp- 
șeştii. Iscălitura Domnului, Pecete ovală cu chinovar: «lo 
Mh. C. St. (sic).» <A. Donit Med. proât.» 

166. 23 April 1794. Un Armean, Iacob Trianco (iscălit 
armenește), iea în arendă «venitul moşii Căpreaştii și Purcă- 
reştii de la Ținut[ul] Sorocăi, a dum. boeriului Ianachi Can- 
tacozino. biv Vel. Vistier». | 

167. 23 April 1794. Arendare a moșiilor Vistierului Cant. 
la Ținutul Lăpușna: Săngera, Calfa, Semogenii, Berhoiul, 
Puhoiul. «Și, fiindcă aceste moșii sănt în parte locului de gos, 
feriască Dumnezei, din întămplările vremilor spre stricari 
păcii, cănd nu vom pute căuta de venitul acelor mo- 
Şii»,. etc. | | 

168. 8 Iulie 1794. «Vasili Botianul vat|a]v» atată că, avînd 
moşie la Coșernița (Ținutul Soroca), <&-ai umblat în trii bă- 
trăni», făcuse schimb cu: lanachi Cantacozind, Acum are pri- 
cină cu cumnatul săi, Cluceriul Ioniţă Ganea. Pomenită moşia 
Roșuorii, la Neamţ. Pecete cu o pasere, coroană și «Vs, 
Bt., 1790». - 

169. 16 Iulie 1795. Un Broștean vinde «poamile» dintr'o



256 DOCUMENTELE CANTACUZINILOR 'DIN MOLDOVA 

livadă «lui Ştefan a Diiaconiții din satul Rădăşenii, fiindcă, 
de mare nevoe a lipsii de păine ce avem, şi vănzare în vite 

nu era, am văndut acele poamă», cu 15 lei, «pentru hrana 

copiilor miei». 
170. 12 Octombre 1795. Diata lui lanachi Cant. Vistierul. 

Dă moșii fiilor Nicolachi, Iordachi, Costandin şi Mariuţa. 

Între Ţigani: Andrii Cuşul, Şteafan al Bolocanii, Ion.Jompa. 

Lucruri: «o harşă de argint și cu rahtul ei cel mai grei...., 

un raht mai prost... Din straie, un contâș negru cu postav 

blănit cu nafea, o ghiordei galbănă cu săngap noii, o dulamă 

cu antereii stambolșalisă albu, o ghiordei postav sadea, un 

biniș șal căptușit cu maltin, alt contăş blănit cu nafe după 

cel bun ..., o saiă și cu antereu ei de 'citarie, de vară, un 

gar turungiă, și alt gar după atala, fiștichiii, o ghiordei cu 

norcă ..., doaî părechi cacșări noi... Un gar vănăt, cari esti 

al miei, osăbit de unul albu al Mariuţii, acala l-am dăruit 

Mariuţii ... Triizăci de bucăţ de farfurie pentru masă... Boi 

fiind numai pentru plugurile hranii casăi ș(i] a dărvarilor.» 

Urmează partea fiului Ioniță. — Iscălitură; pecete cu vulturul 

bicefal într'un scut ţinut de doi lei și terminat cu o coroană 

cu cruce. Ca martur se află și «Chiril arhimandrit Rişcăi». — 

O traducere germană (după moarte) se face la Cernăuţi în 1807. 

171. Tiwmobrare mai edpeveorare ăpy. mpi Brorăpm "loawă- 
4 Kovroxobtys, jperepe apoophtsrare, Tijy ebpeveiay Cs TpOGțt- 
Xâs donatâuevoi, jdtos mpooaţopebouev Svambhărro abriy 6 
„Gpos Bsdc 2v bipeiă noi edmuepia peră pampofrbrijros e &tpierat. 
To ănb e-rms rod rpexovros npoopihic Tpâv pă Tns XSputvos 
&Xdfouev, 13 Exăpmpev Eat ci Epari Tuiv af; bizia cms" eiopev 
mai mă &v adr: 6Bav mai Giv Ehsitbauev ămoxpivouevot 8tă rod 
mapâvros vă iv zhmpopopijoopev mepi mic Entorpopijs Tms eis 7ă 

dormir. rc sis Sovrtăfav, dr 1ynopei vă Eniorpetbi] ai vă xadhi6m 
îmet uă xdOs doyie vea 10 Tooyiay ris, ui 1uzopăyras vă 

zii EvoxAjom miwăc ăvev etârjoaws was' ăvev măons bnotiac hovmăv 
morpepovou, îumopei vă î0movyâsm sis md domni mms: ră 08 

Ec Tms sicv mhstora Xa. edrbyi). | i 
Tic ewyevelas rr buze , "Our. 1 B-r 
do5hos rarnrâs: "Ahstavâpos Mopobtys. 

 



      

   

  

Da 4 
CE =. 1 „MU ZASITARĂ 

BI :UREŞTI    
MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 

Te ziporizp vai ebyeveorăre Xpyovm 2povrjy Made Brozpq 
"loavsir: Kaveaxovtajyă, Tiperepp zpospdeorăro, e5ro/6c. 

Pecete octogonală, cu coroana şi: AMO. Men, 17771. 
172. 26 Octombre 1795. lanachi Cant[a] Vistier către «al 

miei iubit ca un frate şi cumnat», Lupul Balș biv vel Spatar. 
«Boala întru cari mă aflu de 30 zili pătimind la pat supt 
obial, m'ai adus tocma la starea cea mai de pi urmă, unde 
nu sănt vrednic din patu a mă mişca. Cordonul fiind închis, 
a veni doftor aice nu să poate. La Iaș, la Șmilțu am trimis 
și lam rugat distul, şi n'aă priimit să vie. Eă ca să mă 
urnesc din patu, nu pot, la starea &-am ajunsu, pentru ca 
să vii la Eș, să-mă caute doftorii. lată că au rămas aicea 
să pieiii necăutat. Pentru numile lui Dumnezăti mă rog, frate, 
fă orice chip vei şti, și doar vei pute să-m triimiț pe unul 

"din dofțori:, Volfi sai Șmilţu, iar altul nu, şi să-i plătescu cu 
toată mulțămita pentru osteniala ce va faci. Iar, dacă vei vide 
că nu vă ni€ unul dintr'amăndoi să vie, atuncea mă rog fă 
rugăminte cătră pre-înnălțatul stăpăn ca să aibă poroncă 
unul dintr'aceștiia să vie să mă caute, şi să-i plătescu osicăt 
mi-a ceri. Și, pentru plata menzilului cu cari ari a veni dof. 
torul, căt va fi, se va da de la triimis[ul] acesta. Numai mă 
rog, cu un cas mai înnainte să poată proftaxi doftorul aice. 
Căt acmu văd că s'au sfârșit toate.— Dumitale ca un frate și 
slug[ă]: Ianachi Canta] Vistier. [Autograf:] Boala esti tuse cu 
vătămare plămănilor, și, cum m'ar pute aduci la stare ca să 
potă mergi la drum, m'aş rădica împreună şi aș mergi 
acolo să mă cauti, că aice esti piste mănă.» 

! «Prea-cinstite şi de bun neam d-ta biv Vistier Ianachi Cantacuzino, al 
nostru prea-iubit: îmbrăţișindu-te cu dragoste, ne rugăm din toată inima să te 
păstreze Dumnezeii sfintul în sănătate și voie bună any îndelungaţi, cum doreşti. 
Scumpa d-tale scrisoare de la 5 ale lunii trecute am primit-o cu plăcere şi 
ne-am bucurat pentru plăcuta nouă sănătate a d-tale: am văzut și cele cu- 
prinse în ea; pentru care nici n'am lipsit a-ți răspunde prin cea de față, ca 
să te înştiințăm, în privinţa întoarcerii d-tale acasă la d-ta în Suceava, că puţi 
să te întorci și să stai acolo în toată voia şi liniştea, căci nimeni nu te poate 
supăra fără știința mea. Deci, fără nici-o bănuială întorcindu-te, poţi să te odih- 
neşti în casa d-tale: iar anii d-tale să fie foarte mulţi și fericiţi. 

Al d-tale rob cu iubire: Alexandru Moruzi. 1795, 12 Octombre. (Adresa,) 

71304. Vol. VII. ” 17  
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173. 27 Novembre 1795. Iordachi Cant. înseamnă hirtiile 

de moșie ale răp. tatălui săi, pe care le-a primit el. 

174, 18 anuar 1796. "Avipos ăpyu5. Il[ozpărov) către Tu- 
durache Cure. «Pentru șapte sute cincizăci de lei bani, ce sănt 

să s[ă] dea la fericitul patriarhul, că nu pot ca să ei pe bani, 

fiindcă este altul mai mare decăt mine, deci dum. vei lua 

osteneală, împreun[ă| cu banii, și vei merge la Iaș, la ipi- 

[tjrop a fericitului patriiarhu, carel[e] șade la Galata, și de 

acold va lua sfărșit trebuința.» _— 

175. 2 lulie 1797. Eleni Cant. arată că a luat 500 de lei 

«de la dumneii mama cucoana Vistiereasa, din banii zăstrii 

mele t-aii fost rănduită prin diiată de cătră tatăl miei 

Vistierul Enachi Cant.». 
176. 29 Decembre 1797. Dumitrașco Stol. și Catinca Cant. 

arată că ai luat de la Spătarul Lupul Balşi restul de 1000 

de lei, ce li se datoriă din zestre și moștenire. 

177. ii Mai 1798 (9). Arovboroc ăpyumvâpiens Pahorăs arată 

că a primit niște bani pentru moşia Săvești de la moşteni- 

torii lui Dinu Cantacuzino Vistierul, după făgăduiala ce dase 

acesta patriarchului Avramie de Ierusalim. 

178. 2 Maiii 1798. "AvOwuoc opyruavă: Iozpăruv dă sinet 
«dumnaei cucoana Mărioara Vistiereasa», pentru moșia Săvești. 

179. «Un Cernăuţi, 799 (17942), Mai 21/10.» Către Ienachi 

Cantacuzino Vistier. «Pentru copiile ci mi-ai trimăs, ci sănt 

scrisă lătineşti, căutăndu după poroncă și matcile lor, şi poslu- 

duindu-să di dumnalui Beriș canţălistu și di dumnalui Reini, 

iarlălşi canțălistu, s'au aflat asămine cu matcile și s'aii plătit 

şi tacsie la Vistirie împărătească, .. Sineturile a matcilor ce- 

lor lătinești, care sănt prifăcute pi moldovinii... Răvașul 

şi altile ci ai scris cătră domnu baron Balși, să vor urma.» 

Pomenit: «Ioniţi Volcinschii». 

180. «Su&ava, la 21/10 Fevruar 1800.» «Mărturie» de la 

«k.k. maghistrat Sucevii» pentru o proprietate a lui Coste 

Voinovici. 

181. 22 Februar 1801. Iordachi Cant. Ban arată că apri- 

mit 3.617 lei de la «dumneii mama cucoana Mariuţa Vistie:- 

reasa Cant., din cinci mii lei ce am să iau prin diiată». 
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182. 28 Februar 1801. Costandin Alixandru Ipsilant Voe- 
vod, către «arhimandrit Dorotheo, stariţul sfintelor măn[ăs)tiri 
Niamţul i Secul». Grigore Cluceresc[u] arată că are baştină 
«în moşiia Puhoiul de la Țin[ultu Orheiului» :i se vinde par- 
tea, «în vreme ce jeluitor[iul] nu era de vărstă, și încă 
să afla la Țarigrad», lui Ienachi Cant. Vistierul. Ceruse 
de la «Spatarul Lupul Balș, epitrop casăi Vist. Ianachi 
Cant.» să răscumpere partea sa și a celorlalți. Moșia fiind 
dăruită la mănăstire, să arăte actele. Sai să trimată «la mă- 
n[ajst[ilre Văraticu, undi iaste fiica răposatului, călugăriță». 
Pecete pe ceară în afară, din 1709: «lo Cst. Vv.». 

183. 15 Mart 1801. Iordachi Cant. Ban dă sinet pentru 
1.383 de lei <dumneii mama cucoana». 

184. 24 lanuar 1802. Judecata lui lanachi Cant. Vistierul cu 
« Căpșăştii, la pricina moșiilor schitului Broştenii i Căbujăi». Se 
presintă la Divan contra Vistierului «Gavril Capşa fecor lui 
Chiric Capşa i Toader Galeri, gineri lui Chirie Capșa și cum- 
nat[ul) lui Gavril Capşa, răzăş de moşie Bărgăenii de la Țint. 
Sucevii, i Gheorghi Broştanul, fitor lui Costache Broștanul». 
Ștefan Capşa, <unchiu al lor», dăduse schitului, «de dănsul 
urzit, o moșie Stroeștii i niște părți din Leţcani» și Ţigani 
din Broşteni, «şi cinci dugheni în tărgul Botoșanii». El lasă 
epitrop pe Vistier, dindu-i satul Căbujii şi 500 de lei. Acesta 
usurpă. Se aduce un răvaș de la Vistier, din 1775, 11 lu- 
lie, cînd era Stolnic. Ştefan avuse frați pe Chiric și Arhip, 
cărora li lasi satul Bărgăenii. — Vistierul înlătură pe Broșta- 
nul, pentru că moșia fusese vîndută de «moașa lui, mama 
tătăni-său». «Acolo unde este schitul fiind și sat, nefiind cu 
cuviință la rănduiala petrecirii călugărești de a fi schitul în 
sat.» Se dă dreptate Vistieruiui. Iscălesc loan Cant. Vel Lo- 
gofăt, Dăpaste vel Vornic, Costandin Balș Vel Vornic. Matei 
Costin, condicar.— Copie contimporană. 

185. 3 Septembre 1802. Inventariii al averii lui Costantin 
Rosăt biv vel Logofăt, ce se desparte de soția lui. «1 ușă cu 
oblăncile imbrăcate cu argint, însă şi poliite..., 1 harșă cu 
cabarile de argint, iarăș poliite, 1 harșă cusută cu sirmă... 
2 capoturi, 1 chemeși (sic) cu fir... 1 perdt de ghermesăt
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cu pui de fir». Între Țigani: «Toadelrj Petre condurar, Sa- 

viaa, Coste Pemin (sc), ce-i zăc și Buduhoii, pe care d|u)m- 

[n]ei Medi&. îl arată că ar fi Catargiesc, adică a fratilui du- 

m|i]sali Spatr. Iordachi, şi n'aii dovedit..., Gheorghe Pa. 

paric, chitar, Grigoraș Vumule». Vite: «3 epia fiiului dum[i!- 

sali Vasăli, ci i-au fost. dăruite de unchiul săi Banul Ioniță 

Rosăt». «Alte lucruri: 14 talgire cosli]tor, 94 cărţi: 36 fran- 

țuzăști, 37 nemţăşti, 21 grecești.» — Se primește foaia de 

zestre a soției, Maria, din 1779, iscălită de «maica dumli]- 

sale răposata Spătr. Iliana Catargioae». Fiii sînt Vasăle și 

Costandin; altul, Mihai, călugărit ca Mina, murise. — 

Copie. 
186. August 1803, Alexandru Moruzi hotărește în procesul 

lui Ienachi Cantacuzino cu familia Capşa. Pecete rotundă, 

cu chinovar. Miniatură, foarte urit făcută. 

187. 20 Septembre 1803. Hotărire domnească în procesul 

dintre Teodor Balş biv Vel Păharnic și «cumnată-sa Ecate- 

rina Canand», pentru averea rămasă de la Toma fratele lui 

Toader şi soţ al Ecaterinei, — Copie. 

188. 23 lunie 1804. Alecsandru Costandin Moruz ho:ă- 

reşte în judecata moștenitorilor lui Ion Gherghel cu a doua 

soţie a acestuia. El lăsase moşia Doroșăuţii, în Bucovina. — 

Copie nouă. | 
189. «Cernăuţi, Noemvrie c. noii 1807.» «Contractii» pentru 

veniturile moșiilor Malitiniţa şi Uşuhlibul, <între dumnalori 

vecnicii stăpăni acestori moşii, dumnalui Iordachi Canta- 

cozind Sărdar şi dumnalui Neculai Cantacozine, fii răposa- 

tului Vist. Ianachi Cantacozind, și anumi între dumnalui 

Vornicul Dimitrie Sturza, ca un rănduit epitrop și deplin vi- 

chil a numiţilor mai sus, de spre o parte, și între dumnalui 

&upănul Cantal Zericovici, cumpărătoru venitului acestor de 

"mai sus arătate moșii, de spre altă parte». Elarendase încă 

de la răposata Maria Cantacuzino, mama celor doi frați, în 

1801. Arendaşul iscălește armeneşte. Marturi: Mihalachi 

Cernianschi, « Veniamin Mitropolit Moldaviei, epitrop»> (pecete 

Inngăreaţă, cu un scut purtind inițialele V. M. M. supt o 

coroană, între cîrjă, cruce, soarele şi luna; jos, data de 
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1799). «,.. Balş Vornic epitrop» (pecete cu coroană şi stea). 
— Întărit de autorităţile din laşi şi de Agenţia de aicea. 

190. 26 Octombre 1808. «Răzăşii din moşiia Moineşti de 
la Țănutul Bacăului» vind lui «Dimitrachi Avram, răzăș, cu 
tovarășii dumisale Iordachi Alecsandri și Filip Dimitriu, orănda 
di pi tot hotaru Moineștii, din cinci'madeli, adecă de vinu, 
ce vor pute dumnealor vinde, i rachiu, păscăriia, căsăpiia şi 
dijma păcurii, di pi tot hotaru Moineşti, din zăci săptămăni 
una, adecă noai săptămăni Jăcuitoril|o)r şi una dumi orăndă- 
torilor, cu tocmală plăcută de cătră toţi răzășăi, să ne de 
dm" trii mii lei întrun an de zile... Nici-unul dintre noi 
sau dintre alţi lăcuitori ce şăd în Moinești şi înpregiur pe 
acest hotar, să nu îndrăzniască a vinde măcar de un ban 
rachiit sai vinu, să sătaie carne și să văndă pește, cum şi la 
dijma păcurii să facă vre-o păgubire ... Cum și pentru cei 
străini ce vor veni de pi afară cu băuturi ca să văndă acolo, 
să fim datori cu toțăi numai de căt a-i propi pe unii ca 
aceia.» Șese iscălituri, şi apoia lui « Toader Chetriar|u), răzăş». 

191. '1812. Arătare a “Mitropolitului [Veniamin], pentru 
<acest loan Cant.>, care, la vrista de I7-ani, a venit «aicea la 
S. M. Neamţul», şi sa fas în manlie, cu voia tatălui său şi 
după însăși călduroasa sa cerere, de stareţul Sofronie. 
<Apoi, nu după multă vreame, viind ei la sflăjnta mănăstire, 
şi arătîndu-să numitului la mine, me-au făcut rugăminte să-l 
iai pre lingă mine, şi, văr premare fiindu-mi cu rudeniia!, 
n'am trecut cererea lui, ci cu voia starețului l-am luat» la 
Huși, unde era episcop. Dar fuge de acolo în Bucovina. 
Adus la el cînd era acum Mitropolit — «după ce (cu nevred- 
nicie) am trecut la Scaunul S. Mit.» —, fuge din noii. — 
Copie, 

192. «laşi, 1814.» Scarlat Callimachi: Vodă, pentru Spatarul 
Neculai Cantacuzină, în proces cu fratele lui, Sărdarul lordachi, 
supus rusesc. «Pretenţiile ... plenipotent.» «Înfăţoşare ce aii 
avut înnainte  Domniei Mele, față fiind şi gheneral-consulat 
Rossiei.» Fratele lor mai mare e Banul Costandin. 

! Veniamin era fiul Mariei Canta, sora lui Iordachi, tatăl acestui Ioan.
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193. 24 Maiii 1814. Învoială între Neculai Canta şi sora 

lui: «Evghenie monahie Canta». 

104. 7 August 1816. «Jos. v. Praun», «Braon inginer» se 

învoieşte a face o «hartă» lui Neculai Canta, cu preţul de 

50 de galbeni. 

195. 1818. Învoieli de lichidaţie între cei trei fraţi Can- 

tacuzini. 

196. 26 Maiu 1819. Zapis al răzășilor de la Butumi, între 

cari: Vasăli Mititialu, Neculai Costachi, Ion Sărăcuţă, Ștefan 

Isaicu, loniță Moisa. 

197. «Însămnare di căti lucruri libsăscu din izvodu cu Ghior- 

ghii Bontăş, din sama lui Ghiorghii Eftimi; 1821, Mart 7... 

Şăsă păhăruță di rachiu... Doaî furculiță proasti di os, o 

steclă di apă...„un băhar di vin, di cristal.» — Altă listă: 

«şăsă cărți .. ., trii salteluță .. ., triizăci ș[i] cinci farfurii, cu 

o chesă di torbă..., patru farfurioare di steclă, una zăhar- 

niță di marmură, cinci garafi di vin pentru masă, doai che- 

săli di dulceţi..., unu sfeșnicu...,o părechi mucării] cu tă- 

blăluțăli lor, patru ibrici di cafe, un săpit cu cheli îmbrăcat... 

doai mesă di cărți cu postavu îmbrăcate, patru perdeli di 

cit cu fărpăralili lor la fereşti, unu măcat cu fârbăraua lui 

di cit... triisprăzăci scauni, însă unu îmbrăcat cu adămască 

vechi, patru perin[i] di păreti..., una căţue..., unu scaunu 

di sfeșnice . . ., doai tăblali di cafe șii) cu dulceţi, şăsă linguri, 

şăsă furculiță di tumbacu și trii cuţăti di os, trii feţă di masă.» 

108. 23 Februar 1827. Listă de lucruri: «2 canapele mari, 

îmbrăcate cu cit, 25 scaune îmbrăcate cu cit, 6 jilțuri tij cu 

cit, 1 masă pentru cărți, cu postav; 1 dulap pentru strai 

(garderob), 1 paravan, 4 ţăvii de alamă cu olincă (2) pentru 

mașăna c&..., 27 dogi de casă, 15 dogi de ciubăr.,., 1 

grătăraş..., 18 butelci negri, 14 șăpuri de burcut..., 1 chisă 

di torbă..., 1 frigare di cafe, 2 fănari de droșcă, 1 rășniță 

de caf&..., 2 oglinzi cu lădiță..., 10 păhară di criștal, poleite 

cu aur, 5 ceşte de caf& cu șăs[e] farfuriori, 1 tigăiţă..., 1 

zaharniţ|ă]..., 1 șăpășur cu vacsii, 6 cutii di doftorii, 1 fel- 

bară di cit..., 1 părechi călămări de criştal cu scăueș roș, 

cu clopoțel, 1 călămări de criștal cu scaunaș verde... 1 
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tasornic di masă..., 9 scripți di perde..., 1 forfeci pen- 
tru hărtii..., 1 mașănă de cafă cu toati ali ei..., 3 ibricăle 
pentru cafe, de lut..., 3 cheptari di pică stricate..., 2 pă- 
rechi izmeni olandă, bune..., 2 cămășpănză..., 2 trăgători 
di toboti, 2 cutiuță cu chibrituri..., 5 stecluţă cu cau de/a 
Chine», etc. 

199. 27 Mart 1827. Plingere a lui <Șmil Focşenian, supus 
ausl|triecesc] din Fălticeni>, care cumpărase pe șepte ani ve- 
nitul moşiei Săvești de la Aga Costandin Canta. După moartea 

acestuia, în Basarabia, fratele lui, Neculai, vrea să-l scoată 

pe $mil din arendă. 
200. Lemberg, 3 Octombre 1827. Librarul Wild către 

[Nicolae Cantacuzino]. I-a trimes Walter Scott și un «Biblio- 
mappe». «Je Vai adress€ ă l'apothicaire de Bottuchan ... Il se 
trouve au paquet expedi€ le 2* de ce mois une incluse ă Mon- 
sieur de Bouxanesko!, contenant la m&me continuation de la 
Bibliomappe.» Îi recomandă citeva cărţi cu privire la Na- 
poleon, un roman și La femme ou les sir amours. 

201. 1827. Chitanţă de legător din Cernăuti, pentru cărți 
primite de la baronul de Balş (Vasile, din Bucovina]?. Se 
numește Voyage auiour du monde. 

202. C. 1830. «Catagrafie de numiii lăcuitorilor şi a hriso- 
volițălor, a vierilor i a breslaşălor din satul Joldeştii şi Po- 

tropopeni» : Dumitru Moroșanu, Pricopii Crap, Petre Băr- 

lianu, Costantin Traian, Ion Ungurianu, Mihai  Murariiă, 

1 Spatarul /ordachi Bucşănescu, deosebit de Costachi, care ţinea pe Catrina 

sora lui Iordachi Drăghici (Arhondologia Afoldover de C. Sion, Iaşi, 1892; 

p. 46). O astfel de căsătorie, în 1810, cînd Iordachi Drăghici n'avea nici-o 

trecere politică, pe cînd Costachi Bucşănescu era dinir'un mare neam mun- 

tean, dezminte și mai mult aserţiunile lui Sion asupra originii lui Drăghici 

(de altminterea, Sion nu ştie nici numele tatălui lui Iordachi, care se chema— 

v. Manolachi Drăghici, sf, Moldovei, WU, p. 258 -- Dimitrie, și nu Nicolae), 
Un Sandul Bucșănescu a fost la 1759 epitrop al mănăstirii Pantelimon, în 

Țara-Romănească (vol, V. p. sco, no 81); era Stolnic, EI ţinea pe Ilinca, fata, 
lui Radu Creţulescu (Gaz. Cantacuzinilor, p. 375). Sandu a fost și capuche- 

haie la Constantinopol (p. 126). A fost şi Păharnic, înnainte de 1774 (vol. 

I-II, p. 236). Iordachi îi era poate fiii, venit în Moldova cu vre-un Domn. 

2 Boierul bucovinean învăţat care studiase la Viena şi era «liber cugetător» 

(det, dit. rom. LI, pp. 21, 26).
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Gligoraş Vătămanu, Dumitru Burluţă, Gligoraș Sămionel, 

Pintilei Ştirbu, Toader săn Cătana, Gheorghe Boghian, Şte- 

fan Floce, Gheorghe Bășcă, Neculai a Contoai, Vasile Părle, 

Ion Boii-Bătrăn, Dumitru Botez, Gheorghe Căptușanu, Ma- 

riia Puricuța, Toader Gămăliaţă, Neculai Suvac, Hăncianu 

Ștefan, Vasăli Bufencu, Ştefan Roşcănianu, Andrii Hobzei, 

Luchiian Hobzei, Marcu Lăsăciuc, lon Petciuc (aceștia din 

urmă între «hrisovoliţi»). 

203. «Cernăuţi Du 1830.» Vasile baron Balş către 

Nicolae Cantacuzino. P. S$. « Dumnezeescului părintelui Mitro- 

politului adu-i, mă rog, închinăciunile mele cele mai adănci 

şi mai fierbinți și că și țărina me îi va fi afierosită, îl va 

evlavisi şă-l va iubi. Jălescu pe pămănteni, şi mai anume pe 

boeri, fără învățături, fără ştiinţă, plini de fumuri și de 

amestecături : în locu să ştie ce trebue să facă, facu numai 

aceia ce ştiu ei. Jălescu pe biata țara, rămăind săracă de 

tot agiutoriul înțălegătorii, orfană, și mai virtos prădată de 

însuș boerii ce să dau de protectorii învățăturilor, înțălepciun[i] : 

ispitimiile (sic), luminele a Împărăţie Rusăşti, care stăpăneşte şi 

povăţuește mai toată lume, va şti să apere pe biata ţară și 

să o pue la stare cuviintoasă, cum şi pe acești neîndeletni- 

ciți, leneși și ieniceri de boeri, — o parte a-i trimite la ţară, 

să lucreze pămăntul, o parte la școli.> 

204. C. 1832. «Atrebuturile cîte atîrnă la fieşticari secție 

și celelalte mesă a Visteriei. Sămeșiia Visteriei, samiș d. 

Spatar Vasile Alixandri!. [Funcţionari:] Iancu Drăghici 

agiutoriii Sămeşiei Visterii?, lancu Alexandru... Secţiia al 

2-lea: 1. Iordachi Cheşcu.» 

205. București, 16 Octombre 1832. Chiselev către Postel- 

nicul Nicolae Cantacuzino, pentru numirea acestuia ca membru 

al Divanului Svprem. «Si, pendant le cours de mon admi- 

nistration, j'ai pu vous tre utile, je n'ai fait que vous ren- 

dre la justice qui vous €Etait due, et le meilleur moyen de 

prouver combien vous lavez merite, ce serait certainement 

celui de vous consacrer au service de votre pays, dont Lavenir 

1 “Tatăl poetului. 

2 Din Drăghicii ceilalți, dorohoieni (Sion, 7. e, p. 81). 
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ne saurait vous âtre indiferent. Au nombre des ameliorations 
administratives dont la Moldavie a €t€ V'objet, la nouvelle or- 
ganisation judiciaire reclame des hommes qui, par leurs 
lumicres et la confiance de leurs concitoyens, puissent impri- 
mer ă cette partie du service public la marche satisfaisante 
et lactivit€ dont elle a si €minemment besoin.» 

206. 8 Novembre 1834. «Epitropii Învățăturilor Publice în 
Prințipatul Moldovii>, Mitropolitul Veniamin și un al doilea, 
arată lui N. Canta că l-ai numit de coleg. Iscăleşte şi Gh. 
Asachi. Ei îl doriseră de co-epitrop, şi îl numise Domnul. 

207. «lubite veri Nicolachi. Priimești, mă rog, un suveniri 
închisu în plicul alăturat: hrisoavele tirgului Birladul, unde 
vei găsi şi daniia a doisprezăci boieri din cari cel mai de 
pe urmă iesti Vist. Iordachi Balș; cum și copie tuturor do- 
cumentilor Bîrlădenilor, şi, ceia ce voi putea faci, ori prin ju- 
decată, ori prin invoială, va fi a dumți]tale . .. 1840, Dechem.- 
vrie 27. Plecată slugă: Balş Vor[ni)e.>
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A DOUA SERIE DE DOCUMENTE DIVERSE.
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A. Documente muntene amestecate. 

1. Gherghiţa!, 25 Iulie 6980 (1472). Iw paaSan EOHESAa un 
FCHh BCE BEMAH OVPPWBAANIHCROU, CH CTApOrA RAăAA ROH- 
RoAE, pentru Voislavu cn cuokn MS ii RSanarScn CranS:.., 
IÂKO Ad HA ECT KOpKORA CKA NOHEX KSNH ROHCAAR WT AIdKCHA 
PEBAAMH W'T NETpA, > denpu, n reRoaut npocruy seu. Ter pasi Ha 
AAC II FEROE AH Ad HA ECT kA WUHHR II BN XA MI WT Ko 
POE HENOTĂKHOREHH Ne pru rekamii. căci (E)rtaie («şi cu fiii şi 
ci cumnatu-săi Stan..., ca să aibă toată Corcova, pe care a 
cumpărat-o Voislav de la diaconul Domniei Mele, de Ja Petru, 
cu 600 de aspri, şi i-a iertat Domnia Mea calul. Drept aceia 
i-am dat Domnia Mea ca să-i fie de ocină şi ohabă, şi nime să nui 
supere, după porunca Domniei Mele»). Boieri: Neagu Vornic 
(a p. 21, IV, n“ i, trebuie de suprimat deci Tudor, care e numai 
sfirșitul cuvîntului), Dragomir al lui Udriște, Cazan al lui Sahac, 
Neagoe al lui Borce, Nan maan ARepuiik (aşa trebuie a se ceti 
deci și /oc. cf), Stan [al lui Tepe] Spătar, Piper Stolnic, 
Vlaicul Vistier, Vintilă Păharnic, Viadul Comis, Drăghici și 
Jitiian Stratornici. — Monogramă cu roşu. Pecete peste hirtie. 
Pergament. Proprietatea doamnei Ana Odobescu. 

2. Bucureşti, 20 Ianuar 7089 (1581). Mihnea-Vodă. Nume: 
Jejeleică, Stăițeştii, Hranul, Răduţul, Măneaza. Marturi: Mi- 
trea Vel Vornic, Ivan Vel Logofăt, Dumitru Vel Spatar, 
Radul Vel Comis, Costandin Vistier. — Proprietatea d-nei 
Ana Odobescu, 

3. București, 19 Maii 7091 (1583). Mihnea Vodă, pentru 
un Mihai. Nume: Pătru Nășcăi, Lupșa, Bălgunea, Arsul, Mic- 
lăuş, Baros. Marturi, boierii din Novembre 1582 (Hurmuzaki, 
XI, p. 898). Scrie Nicălachiia. Monogramă. Pecete peste 
hirtie. Pergament.— Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

1 Asupra acestei cetăți, v. a mea /sforiz lui Stefan cel dare,
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4. București, 11 April 7094 (1586). Mihnea-Vodă, pentru 

Miho și Stoian, întărindu-li moșie la Corcova. Marturi: lane 

Vel Ban (care lipsește obișnuit din documente), Mitrea Vor- 

nic, Chisar Vel Logofăt (ca în 1585; vol. V, p.173,n* 10), 

Pătru Vel Spatar (/dem), Paraschiva Vistier (fost Postelnic), 

Mih[ajlache Stolnic (fost Comis, înnaintat în locul lui loan 

din 1585), Radul Vel Comis, lane Păharnic (iea locul lui 

Radul), Gheorghe Vel Postelnic. Scrie Lupul grămăticul. Mono- 

gramă. Pecete peste hîrtie. — Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

5. Bucureşti, r-ii Iulie 7102 (1594). Pentru Necula, întă- 

rindu-i ocină la Corcova. Marturi: Mitrea Vel Vornic, An- 

dreii Vel Logofăt (rămîn şi în Septembre; v. vol. V, p. 290, 

n“ 8), Pangrati Vistierul, — Spătar, Panlă] Comis, Sărbul 

Stolnic, Manta Păharnic (rămîn cei trei și în Septembre; 

ibid.), Coci Vel Postelnic. Monogramă. Pecete peste hirtie. 

Pergament. — Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

6. București, 4 Octobre 7103 (1594). Mihai-Vodă, pentru 

popa Stanciul, întărindu-i ocină la Corcova. Nume: Rainul, 

Corcodel. Localităţi: kaatk rSpkSacg, npSnin nanSack. Marturi: 

Ioan Vel Vornic, Andrii Vel Logofăt, Dumitru Spatar (Vor- 

nicul din 1597: v. vol. V, p. 291, n* 10), Costachi (Statachi? 

v, îi, p. 290. n* 9) Vistier, Radul Comis, Șărbul Stolnic, Manta 

Păharnic, Preda Vel Postelnic. — Monogramă cu roş. Pecete 

peste hirtie. Pergament. — Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

7. București, 12 Iunie 7104 (1596). Mihai-Vodă, pentru 

Nica al doilea Vistier, întărindu-i Corcova. Nume: Creţul, 

Băriibulea, Bucur, Stănişor, Stănciucul, Bălaur, Oprea knianraueă, 

Puiul, lonea, Samfira, Bunea Deareate, Bădole, Barbul lui Du- 

mitru Sasul, Şterban, Radul Bouroşu, Petrecoe (femeie). Scu- 

tire 34 EHpORE HM H SA POPIHHA Să WRUI H 34 ECAORH (ede 

birurile lui şi de goştina de oi, și de ceară»). Marturi: loan 

Vel Vornic, Miroslav Vel Logofăt (în locul lui Chesar, 

din Mart; vol. V, p. 290, n“ 9), Tudosie Vel Vistier, 

Calot[ă] Vel Spatar (în locul lui Negre), Stroe Vel Stolnic, 

Radul Vel Comis, Şerban Vel Păharnic, Preda Vel Postelnic. 

Scrie Crăciun. Monogramă cu roş. Pecete peste hirtie. Per- 

gament. — Proprietatea d-nei Ana Odobescu.  
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9. Fără loc, 13 August 7104 (1596). Mihai-Vodă, pentru 
Nica al doilea Vistier, întărindu-i moşia la Corcova. Nume: 
Negutoae. Marturi: Mitrea biv Vel Vornic, Chisar Vel Lo. 
gofăt, Dumitru biv Vel Logofăt, Miroslav biv Vel Logofăt 
și boierii de la 1i lunie precedent. Scrie tot Crăciun. — 
Monogramă cu roş și verde. Pecete peste hîrtie. Pergament. 
Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

10. Fără loc, 28 Iunie 7106 (1598). Mihai-Vodă, pentru 
Nica Vistierul, întărindu-i moșie la Corcova. Marturi: boierii 
din April precedent (v. vol. V, p. 174,n% 13). — Monogramă 
cu roșu. Pergament. Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

11. Tîrgovişte, 30 Decembre 7117 (1608). Radu-Vodă, lui Radul 
şi Staa, fiii lui Ursu, pentru două pogoane de vie, în «dealul 
Urlaţilor», din ocina «broştenească», danie de la Papa Vis- 
tierul şi altă parte, cumpărătură pentru aspri gata. Pomenit 
popa Dobrot(ă), Şi parte din ocina «stăncească», din Ap9Sat 
KpEmenek şi aaRSA saviea$, de la Momtan şi Grozav, fiii lui 
Chiriiac, de la Voicii[ă], Dragole, fata lui Momtan. Și wuna 
Banue, de la Giurman. Cumpărare de la Neagovan pentru 
un cal. Și în A'kaSa BoBSAcg, apoi de la Caraiman în dealul 
Micului. Se dai numele adălmășarilor (aa4nm[n]urapn). Vîn- 
zarea se face înnaintea «<meghiaşilor din sus și din jos». Di- 

vanul ca acela din vol. V, pp.296-7, n” 17 (anul 1607), dar 
Lupul e Logofăt-Mare. Scrie Gherghi. Monogramă. Iscălitură 
domnească. Pecete peste hirtie (pe care e scris, pe V*: 
județ»). Pergament. — Comunicat de o studentă. 

12. Tirgoviște, 2 April 7128 (1620). Gavriil Moghila, pentru 
fiii lui Ursul din Urlați, dindu-li ocina din Fundeani, partea 
lui Văsiiă. Nume: Șuma, Ananiia, pop[a] Vuia, Dobra fata 
MHpAHKHEB, nepoata Awrnă, Dumitru Grănotă, Ranghela din 
Cheojdeani, partea Albului Bălții, Banciul. Divanul ca în 
vol. VII, p. 166, n* 5 (dar şi numele Vistierului e lăsat în 
alb). Scrie Lepădat Logofătul. Monogramă cu roș. Pecete 
peste hirtie. Pergament. — Traducere «la școala mănăstirii 
Colţii», de «Chiriţă dase[al] slov(e]nesc», pe la 1770-80.— 7dew. 

13. Tirgovişte, 7 Maiii 7133 (1625). Alixandru-Vodă fiul 
lui Radu-Vodă, pentru Preda Vătlavul) şi Marga, întărindulli
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ocină la Bălcești. Nume: Crălița, Bucul, Radul Văcăriţiă], 

Foșca, Coţbăţ, Belcea, Ion Fleul, Hamza Postelnicul din Tirgu- 

Jiă (rpurrua), Drămoxa (sat), Andronie din Prigorie, Brăilă 

din Drăgoian([i], Radul Groșei din Bibeşti, Noica din Coli- 

baș, Călea din Negoeșt(i], Păcul din Pojogeani, Bălin din Mi- 

roslăveani, Radul din Sătcel. Marturi, ca în 1626 (v.vol. V, 

p. 438, n* 6), dar Fiera e Logofăt (nu «fost»), Vistier e Vla- 

dul, Gheorghe e Vel Păharnic. Scrie Idoxii gramaticul. — 

Monogramă cu roș. Pecete peste hirtie. Pergament, Proprie- 

tatea d-nei Ana Odobescu. 

14. București, 15 lulie 1628. Alexandru Iliaș, pentru satul 

Bărăştii. Marturi: Hriza Vel Vornic, Fiera Vel Logofăt, Tru- 

fandă Vistier, Miho Vel Spatar, Dumitrachi Vel Stolnic, Ra- 

mandi Vel Comis, Diiamandi Vel Păharnic, Condelo Vel 

Postelnic. — Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

15. Bucureşti, 17 April 7137 (1631). Leon-Vodă, lui Ne- 

delco, pentru o vie și pămînturi în RpySa BCESAwE&, «pănă în 

apa Cricovului», cumpărate de la călugărul Mihail (naaSrepSa) 

din Grindeani, pe 2.00 de aspri gata, fiind marturi Sava 

Călugărul, «şi din Vrăbila Vasilie egumen, și din Gherghiţă 

Liica şi Pascul și Stoian și Dragomiru Baştea». Alte po- 

goane sint în Dealul Boboului, de la fii lui Dumitru Turcul 

din București, cu zapis întărit de un cupeț și mai mulţi 

oameni din oraș. Altă parte totacolo, se iea de la Cocoă din 

Cepturi, cu aldămășar un popă. Alt pogon, de la Stanticiul 

Doroteaii. Între vînzători, şi Pătru şi Vlad Durducă, Tudor 

Hrom, Andronie Vat[ah;, Șutaianul Logofătul. Din ocinele: 

Dobromireasca, Mihăeleasca, Mălăiasca. Marturi: Stanciul Mur- 

gului, Span (sc) Călugărului, Iano, Vladul lui Stae (c'rarg), 

Machidon, Durdut. Divanul: Miho Mare-Ban al Craiovei, 

Hriza Vel Vornic, Papa Vel Logofăt, Dumitrașco Vel Vistier, 

Pavlachi Vel Spătar, Gherghe Vel Stolnic, Costandin Vel 

Comis, Vasilie Vel Păharnic, luovce (t9wBunn) Vel Postelnic. 
Scrie Stoica gramaticul. Monogramă. Pecete peste hirtie, cu 

șnur roș. Pergament. — Comunicat de o studentă, 

16. București, Februar 7147. (1639). Zapis al lui «Frăţilă 

fetorul lui Iosip». — Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 
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I7. Bucureşti, 12 Maiă 7147 (1639). Mateii-Vodă, pentru 
pircălabul Necula din Glogova. Pomenite localităţile: Cor. 
dunul, Cărligul, hotarul Grăbovăţuluvi, hotarul Jirovului; per- soanele: Vasilie Spatarul, fiul lui Preda Spatarul, Rusa aa 
cin Nicăi Vel J.ogofăt, Safera, Manolia. Marturi: boierii din 
1038 (v. vol. V, pp. 442:3, n 17), însă Hriza fostul Ban e acum Vornic şi Socol Stolnic (în locul lui Vasilie). Mo- nogramă. Pecete peste hirtie. Pergament. — Proprietatea d-nei Ana Odobescu. 

18. Tirgovişte, 3 Maiă 7150 (1642). Mateii- Vodă, nepotul lui Basarab, pentru Necula pîrcălabul din Glogova. Pomenit Țiganul Daviţa. Marturi, boierii din 1643 (vol. V, pp. 181-2, 
n” 28), dar Clucer e Socol şi lui Dumitru Vornicul i se zice cu numele de familie: Dudescul. Scrie Lepădat Logofătul. Monogramă cu roș. Iscălitură. Pecete peste hirtie. — Proprie- 
tatea d-nei Ana Odobescu. 

19. Tirgovişte (Rn Ha c'roa rpaaa TprawpkomS), 29 April 7160 (1652). Matheii Basarab, psatru [Dobrin] Logofăt, fiă al lui 
Ghiorghie, nepot de fii allui Dobrin din Ungurei, întărindu-i moşia Bărbăteştii, din Olt. Pomeniţi «Baştea Ghiorghie Postel- 
nic, bunul (A kA) lui Dobrin Logofăt», «Mitria fiul lui Ionașco părcălab din Şterbeţ». Cumpărătura moşiei se face pe vremea 
lui Mihai-Vodă, cu <aspri turcești» (acnpu 'TSpcknl) și cu <un cal 
bun». Se văd «cartea lui Mihail Voevod şi a lui Necula (uekSaeR) 
Voevod, 7108 [1600], şi cartea răposatului Radul Voevod Șerban, 7rrr [1603], și cartea lui Gavriil Voevod, feciorul 
lui Simion Moghila Voevod, 7127 [1619]. Ac anin paasSaa 
ECEECA, CHR AHĂHER EOHBOAA, KBAA CT NpHIUEA re ABSENS 
ETOPArO KpATi Eh renAcTEA (cîn zilele Radului Voevod, fiul 
Mihnei Voevod, cînd a fost Domnia Luta doua oară în Domnie»), 
se face întăiii piră. Divanul: Ghiorma biv Vel Ban de Cra- 
iova, Radul Vel Logofăt, Ghinea Vel Vistier, Diicul Vel 
Spatar, Barbul Vel Stolnic, Costandin Vel Postelnic, Radul 
Vel Comis, Hrizea Vel Paharnic. Serie «Mareş Logofăt 
Ghiorgiuvit». Pecete peste hîrtie. Monogramă cu roş. Iscă- 
litura domnească. Pergament. — Comunicat de o studentă. 

20. București, Maiă (fără zi) 7174 (1666). Radul Leon-Vodă 

71304. Vol. VII, 
18
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către «Dobrin Cap. de Roşii, fet[oJrul lui Gherghe Postelnic, 

nepotul lui Dobrin Log[ojfâtul din Ungurei», dînduii satul 

Ungurei. Hotare: «calea morii», «calea Ungurilor», «un codru 

de loc din piscul Strămbei», «vălceaoa Adăncaţie», «calea 

Boianului». I se daii din Divan cercetători: «Badea Capit. 

ot Nucet, î Tudor Peh. den Grec, i Neagoe Peh. ot Fă!- 

coii, i Staico Căp. ot Put|u]roas[a], i Şerbu iuz. ot Bălţaţ,i 

Bărcan Ceaușul ot Mihileşti». Ciștigă Dobrin, rămiind pe 

adversarii săi, «Gherghe cu toat[ă] ceata lor [de «frați de 

ot[i]nă>] den Crămpoia». Dar aceștia «nu s'aiă lăsat, ci iar 

au rădicat pără, al doil!e] răndi, Şi aă venit naintea Domnii 

Meal|e] la Divan, de ş'au luat leagea ţărăi, 12 megiiaș jură- 

tori, pre răvașe domnești, anum[e] ot  Mihlăleşti Ma- 

nea i Stănemir i Radu i Onciu Percean i Dantul, ict 

Momiceani Armean, i ot Ghimpaţ Bușcan, i ot Șărbănești 

Manea steglar), i ot Corbul Vodan, i ot Tut|ujneşti Şerbu, i 

ot Bălţaț Bunea iuz., i ot Alămănești |scris: Alămăcheşti] 

Crţăjstea, i ot Stănislăveşti Dumitru, ca să jure Dan şi Gherghe 

şi ceata lor cu acești 12 megeiaş de cătră Dobrin Cap. 

pentru hotarul Ungureilor, cum nu iaste Strămba hotarul den 

ceput păn în sfărșit, pen (sic) în piscu, ce iaste hotarul pre 

văltaoa Adăncaat[ă], şi pentru codrul de loc, cum nu l-ai 

ţinut nit moș|ul-săii, nic tată-săi, niţel, den zilele lui Mihai- 

Vodjă] pănă acum, ni€ să fie luat Dobrin Cap. dijma dă pre 

dănsul. Det, căndu aii fostu la zi și la soroc, iară aceşti 12 

megiiaş, ei s'au strănsu toț deplin, fiindu ispravnic Stan vt. 

Postelnic, şi aă socotit în tot chipul, şi ni& cum n'ai putut 

jura, ce aii dat ca să ţie hotarul Ungureilor pre Strămba și 

codrul de loc să le ție Dobrin Cap. cu bun[ă] pacle), precum 

am văzut Domnia Mea și cartea acestor 12 megiiaș și amăn- 

dooa răvaşel[e] domnești la măn[a] lui Dobrin Capit[anul). Dei 

ai rămas Dan şi Gherghe cu toat[ă] ceata lor den Crămpoia dă 

leage şi de judecatță). Drept aceaia am dat Domnia Mea 

lu Dobrin Caplitanul] ca să-ş ţie satul Ungurei pre seamne 

şi pre hotară cum scrie mai sus.» Divanul și scriitorul ca 

la documentul din 6 Maii, vol. V, p. 303, n* 49. — Îdem. 

“21. 17 Iulie 1768. Adeverire «la mănfa] Sfinţii Sale părin- 

  

 



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 275 

telui egumen chir Gavriil de la sfânta măn[ă stire ce să chiiamă 
Arhimandrit, dă aice dăn Bucureşti, unde să prăznuescu Sfinții 
Apostoli, precum să să știe că, avăndu noi o moșie ce să 
chiiamă Căprești, ot sud Buz., care moșie o avem dă moște- 
nire de la stremoașă nostră, răposata Doamna Ilinca, la care 
moşie fiind şase părtaşi, fetorii răposatii Doamnii Ilincăi, deci 
trăgăndu-mă ei din Trăghi& Spătar, ce este unul dăntr'acești 
6 fraţi, stăpănesc eii partea moșă-mei, lui Drăghic, din Că- 
prești, peste tot hotarțul] Cantacuzineştilor, pă căt să va veni 
a şasea parte». O dă mănăstirii. Iscălesc: «Mihai Cantacuzino 
biv Vel Vistier adeverez», Şi <« Mavoe Barărtms ” Asţas păpToso.— 
V. Genealogia Cantacuzinilor și Doc. Cantacuzinilor, tabla. 
— Proprietatea d-lui Dobrescu, consilier la Curtea de Apel 
din București. 

B. Documente moldovenești amestecate. 

1. 18 Februar 69gr (1483). «Ispisoc de la Dom[nul] Stefan 
Voevod, care întăreşte lui Lazar Globnic a patra parte de 
Petiia cia Mare, cotunul cel din Sus.» — Listă din 1805. — 
Comunicat de d. avocat Artur Gorovei, din Fălticeni. 

2. Suceava, 20 Decembre 7927 (1518). - Ştefan-Vodă, 
pentru Rodna şi sora lui, Anușca, şi alții, între cari « Anuşca 
Bocăntoaie», coboritori din Oană Rodnici, care trăia supt 
fiii lui Alexandru-cel-Bun, — cari au moșie la Peţia. O vind 
lui <Draguș de la Poartă», cu zloţi tătărești. Hotare: «heleş- 
teul Baţcului, părăul Muşiroiului..., o moviliţă, să numiaște 
a Rujilor>. Martur: fratele Petru și boierii, nenumiţi. — Copie 
a unei traduceri din 1803. — Je. 

3. 23 Iulie 7178 (1670). Raport către Marele-Logofăt, al 
lui Constantin Arapul şi Ieremia Ciocîrlie, pîrcălabii Neam. 
țului, pentru hotărnicie. Scrie un preot. Traducere gre- 
cească. — Comunicat de d. N. Apostol, profesor în Roman. 

4. <U Vărtop, vă[lea]t 7179 [1671], Mai 9 dn.» <Nacul 
Stolnic» arată «că ai vinitu cu cinstiti carte Mării Sali 
Ducăi-Vodi Ion Pisoschie şi cu Levăţul şi Turcuman, să le 
socotim la satu la Vărtop, la vatra satului, și la pomet Și
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la livedzi. Deci am strănsu megiiaş fetori de boeri și omeni 

bătrăni... O parte ce să chiiami parte îi Grecoia; deci ace 

parte ai Grecoia nai avrutu (sic) livedzi şi pomătu ca păr- 

ţile celora frați, ce, pentru căce n'a avutu livedzi și pomete, 

i-am socotitu ... O bucat[ă] de: loc din gios de vatra satului, 

din del[a] crestături şi prea cumle (= culme) poddurilor, şi 

din crestături la o răchiti, și din răchiti în fântăna Oştanului, 

şi din fă[n]tăni în sus, vale satului.» Iscălesc: «Pătraşco Bo- 

tedzu, popa Nicolae de Vrătopu». — Comunicat de d. avocat 

Artur Gorovei, din Fălticeni. 

5. lași, 23 Ianuar 7185 (1677). «Dumitrașco Catacozin»- 

Vodă, către «Gligoraşco Rusul t-ai fostu Spătar», pentru 

plingerea lui Ion Pisoschi contra cumnatului Gligoraşco Bo- 

tedzu, la satul Bănești. Acesta-şi dă partea lui «Ghiorghi 

Şeptelis Logofătul», cu vînzare ascunsă, ca «schimbătură». 

«laste mai volnic Pisoschi să o cumpere, căt sintu fraţ, 

decăt Ghiorghiţlă] Șeptelit.» «Necula Răcovit[ă] Vel Logft. 

ut.— Leca.» — Jder. 

6. 3 April 7193 (1685). Vinzare de moșie către Voraicul 

Pisoschi. «Am întrebat şi de cumnatul miei, pe Velitco, 

fratele soțului miei, lui Ionașco Levănţului; deci, neavăndu 

el putere, m'aii slobodzit să o văndu cui oi pute; ce, fiindu 

dum[njialui Ion Pisoschii moșnean, o am văndut dumisal[e], 

înnainte dumisale Stolnicului Abăza şi denainte Vornicului 

Ion Străcei..., lui Toderaşco snă Mălai.» — Jder. 

7. Iaşi, 2 Septembre 7237 (1728). Grigore Ghica-Vodă, 

către Radul Răcoviţ[ă] Vel Jit|nicerii], «că la Domniia Mea 

jălui boiariul nostru Toad[ejr Călmășul, Vornicul de Cămpul 

Lungu, pe dum[nealta, zicăndu că, fiindu an cu hărtiili 

la “Ținutul Sucevii cu dumn[eajta, ai fostu dat dumn[ea|ta 

nișt[e] hărtii unor oameni streini în ocolul dumitali 2 pec 

căte 1 ug, ș|i] 2 pe€ căte 1 lei, şi ai mai dat o hărtie de 

un galbîn unui om, și ai luat 17 plojt[ronici), și apoi li-ai 

scos aceste pecetluituri la fitori Calmăşului Vornicul, ca să 

[i] îă banii, și fizori Calmășului i-ai căutat pe acei oamini, 

şi nu i-ati găsăt, și, negăsănd pe acei oamini, aii rămas acei 

bani rămășiță la Vistlelrie, și s'au scos Toader Calmășul 
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Vornicul cu acei bani la lefil[e) chetrarilor, și trage supărari. 
De cari lucru iat[ă] că-ţ scriem Domniia Mea să cauţi dum- 
n[eajta să triimiț acei bani aici cum mai curăndu; că, netri- 
mițind banii, ţa vini om glo]sp[o]du de a plini bani. Iar 
dum|nealta cui ai dat acel peg, sau fitori dumital(e), de le 
or fi dat, să trimiț fitori dumital[e] să caute pe acei oamini, 
să-și iă bani.» Adaus Ja urmă: «Însă find aşe cum jălui 
Toader Calmășul». Fără iscălitură ; pecete de ceară roșie, 
la adresă, cu bourul, inițialele | TI W C (sic) şi data de 
1726 (în cifre arabice). — Proprietatea -d-lui AL  Calli- 
machi. 

8. 16 August 7240 (1732). «Toader Pisoţschii, dinpreună 
cu soţul miei Sanda, fata lui Volcenschii», vind parte din 
Hărtop «Molitvii Salfe] preotului Mihălachie». «Şi noi, suro- 
rilea lui Toader Pisovschii, ne-am scris numeale, şi am pus 
peceaţilea. Eii Safta Brăeeasca, ei Aniţa Șăptelitoaia, eii Irina 
Topliţoia». De fapt, sînt numai puneri de deget. — Comu. 
nicat de d. avocat Artur Gorovei, din Fălticeni. 

9. 26 Septembre 7241 (1732). Vinzare de moşie cu «lei, bani 
noi». «Însă, pentru ţinterimul bisericii, cătui locul de biseric[ă), 
dac[ă] ar milui D[ujmn[ejdzăi să fac[ă] cineva biseric[a], să 
râmăe a părilnjților n[ojștri poman[ă].» Nu vind și comeni 
de Vărtop ce aii fosti de parte noastră». «lar dintr'alți 
omeni care s'ar găsi, să aibă dumnelui a-i lua, să-i fii dumi- 
sale drepţi vecini... Carii și fraţii noştri la moarte lor aă 
lăsat cu limbă de moarte, de nu om pute Sstăpăni noi, să 
vindem dumisale lui Vasili Brăescul, căci și dumnelui este 
tot nemul nostru.» — /Zeza. 

10. 4 Novembre 7244 (1733). Înscris pentru o moară. «Şi 
cătă vamă ai fostu în moră, ai luat-o, şi, mora încă fiindu 
în sama lui, s'aă pustiit.» — /Zez. 

I1. lași, 5 Septembre 7263 (1754). Matei Ghica-Vodă arată 
că Aristarho Hrisosculei Vel Vistiernic a cerut să se aleagă 
«driapte ocini şi moşii ce are di pre moșul dumisali răpousatul 
Duca-Vod[ă) bătrănul!, anume satul Trifeștii, cu toate alte ho- 

1 Tatăl lui Aristarho era fiul unei fete a lui Duca.
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tată cătră Trifești ce sint la Ținutul Niamţului, unde iaste așă- 
zatia dumisali». Se dati ca hotarnici Ioanichie episcopul de Ro- 

man și Vasilie Buhăescul Vel Medelnicer. Se află că «pe lăngă 

satul Trifeştii sîntu lipite şi alte sate întregi. anume Movi- 

lianii, ce sint alăturia cu Trifeştii, pe din sus, şi Pădurianii, 

ce sint între iiatcă a viathe a Moldovii săci şi între Mol- 

dova ta cu apă; caze să bate în capete cu Movilianii şi cu 

Trifeştii. Aşijdiria şi satul Cortăneştii, alăturia cu Trifeștii, 

pi din os, și Sâtul Popșăștii, ce iaste alăturia cu Cortăneştii, 

pi din gos.» «Pără în matca Văii Negre.» Pomenite satele 

Buhuceştii, Brăniștiarii, Romăneștii. «Li-au ales şi li-ai hotă- 

răt împregur, şi s'aii încheiatu întru o stălpitură.... În malul 

unei gărle săci... Drumul ce vine de la Roșiori... Dreptu 

gura săpăturii ce tae drumul, dialul... În budza văii... 

Pin hiricei de stejar... Şi în sfărșitul hiriteilor, unde est[e] 
în poiană... Pe dălmă, alăturia cu rîdiul dumbrăviţii... 

Podul lui Dragormiri ... Pănă la mijlocul acei racle de pă- 

mănturi s'aă pus piatră... Pănă iasă în drumul ce vine de 

la Brăniștiari... În gura arumului, unde intră în dum- 

bravă ... Drumul vechii, carile din dzilile bătrăne acel drum 

ati. îmblatu de la Brăniștiari la Giulești... Și sai făcut și 

doao buori.. „În zăpodiia Giuleştilor... Drumul cel mare 

ce vini pe la Gulești și merge la Roman... Încep a să bate 

în capite Romăneștii cu Onceștii... Încep a să bate capul 

Onceştilor în coastili Romăneştilor... Sfărşitul capului On- 

ceştilor, unde să tălnescu cu Săcuiânii... Prin buori... În 

dreptul puţului lui Vărnav... Păn în sfărșitul capătului Bu- 

huceștilor, unde să tălniaște de-ș dai coaste cu Șofrăceştii . . . 

Tot spre răsărit, pin spărturi, la un buor ce s'au făcut 

întrun ulmu... Fintăna ce să numiaşte Făntăna da Riace... 

Pe şăsul Văii Negre... Pe unde ai fost podul lui Marjă... 

Unde să chiamă cornul alunișului... Spre răsărit, pe din 

sus de sfărșitul lozilor... Piste bahnă... Drumul ce merge 

la Tulbucă... Drept în sus, bătănd capătul Popăștilor, ce 

bate în coastile Dragomireştilor... O făntănă viache vă- 

ruită ... Pin movila lungă, în vărvul movilii... În gura gârlii 

morilor de la Tulbuc, care să chiamă Șanţu... Între gărle, 
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într'un grind... Spre pomeţ.» Divanul, scriitorul, înfățișarea 
și proveniența ca şi la n următor. 

12. 10 Septembre 7263 (1754). Matei Ghica-Vodă. Aris- 
tarho Hrisosculeii Vel Visties arată că Ioanichie episcopul 
de Roman şi Vasili Buhăescu biv Vel Medelnicer ai mers 
la Oncești (Ținutul Neamţ) și au hotărit cumpărătura lui de 
acolo. Fusese șepte bătrîni în sat, «anume Vameșul şi Niami- 
şul şi Dupniţă şi Stanca și Drăghiciii și Păun și Cortan». 
Răzeșii au și mărturie, din 7209 (1700—1), de la «Toader 
Bogzia cel bătrăn şi de la Ştefan Urichianul, căpitan de Cur- 
tiani», cari eli-aă fâcut socotială pentru aleagiria niamurilor, 

arătind pe fieștecare bătrîn în căte părți s'au împărțitu, 
pe fitori şi nepoți lor, și cine să tret[e| de acel niam și 
carili unde iaste văndut și schimbături». Măsură, «făcăndu-l 
pămănturi căte de 12 paș, și pasul de 6 palme, din care s'a 
venit pe un bătrăn căte 8 ogoară, 10 paşi». Întăiii se împarte 
satul, apoi «săliște s'aii măsurat deosăbit»>, aflindu-se în ea 

«61 ogoară, 10 pași, şi ogorul iar de 12 paș, şi pasul 6 
palm[e], din care s'aii venit un bătrăn căte 8 ogoară, 10 paşi». 
Între răzăşi: Toader Cenușă, Dumitrașco Bilțul, Simina, Şte- 
fana Pribicoaia. «Cinci pămănturi baștină din stălpul Stancăi; 
dară nu s'ai aflati să aibă ei baștină în Stanca . . . Stălpul lui 
ortan: care stălpu, la măsura ce s'a ales cănd Lai cumpărat 
Duca-Vod[ă], l-ai socotit numai 82 pămănturi, iară la mă- 
sura hotărătului de acmu, s'aii făcut de 88 de pămănturi bătrănul 
lui Cortan, cum şi alți bătrăni, fiindcă s'au mai lărgită acmu 
cămpul cu spărturi, cu curături, de cum au fost atunci... 

Săminția Maricăi, anume Năcuţă diaconul şi "Toader Arma- 
nul... Partia lui Ilie Prodan Drăgnşăscul Comis, ce aă avut 
el di pe moşii săi Bășoteştii... Li-am dat bini în vănzarea 
lui Prodan &-ai văndut el Vornicului lordachii Rusăt, și Vor- 
nicul lordachii li-aă dat danie slugii sali, lui Miron Ganiâ». 
Duca-Vodă luase păminturi la Oncești, dind în loc altele la 
Prăjăști. «Să cade niamu lui Ducăi-Vod|ă] să cumperi.» Ho- 
tare: «între Săcuiani şi între hliza dumisale Vistieriului ... . 
Toader Scorţan ... Hliza Scorțanului... Asupră unghiului 
lui Buruiană ... Supt dumbrăviță... Și casa lor n'aii făcut-o
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pe vatra săliştii, ce s'au aflat făcute în delniță, afară din să- 

lişte... Nepriimind răziaşii cei mai vechi ai satului pe Co. 

cești ca să între ei, Coceştii, alăturia cu dănşii în parte de 

gos ... Ei sănt cumpărători de la o vreme; nu sint baștină 

întracel sat: pentru une pricini ca ciaste i-ai deosebit pe 

Cocești şi i-ai dat în parte de sus, fiind acolo locul mai 

largu, şi de o parte... Făntăna lui Chişcăbabă ... Păn' în 

Zăpodie... Pe malul Zăpodiei... Și s'ai făcut și buoru în- 

trun stejar, drept Durăitoare ... În marginia sihletului, lângă 

drum. În capul barcului, din os... La o groapă de bor- 

deiii ce să numește a lui Dănăilă... Pin cornul rădiului.» 

Pomenit: «Niculai Vârnav, ginerile lui Purice». Marturi: fiii 

Domnului, Grigorie, Gheorghie, Nicolai, şi boierii: Iordachie 

Cantacozino biv Vel Logofăt, Manolachii Costachi Vel Vornic 

de Țara-de-jos, Ion Bogdan Vel Vornic de Ţăra-de-sus, Du- 

mitrașco Păladi Hatman, Nicolachi Sutu Vel Postelnic, Vasili 

Rusăt Vel Spatar, Păladie Vel Ban, Nicolai Caragia Vel Că- 

minar, Iordachii Cant[ajcoz[']no Vel Păharnic, Costachii Duca 

Vel Stolnic, Manolachii Ipsilandi Vel Comis. Ispravnic: Radul 

Racoviţă Vel Logofăt. «Scrisu-s'aii hrisovul acesta cu măna 

lui Ioan Gramaticul, sîni Pavăl Cămăraș.> Monogramă cu 

roşu. Pecete octogonală cu chinovar, avind armele aminduror 

ţeriior. Splendid caligrafiat pe pergament.— Proprietatea d-lui 

avocat I. Ghica din Iaşi. 

13. 26 Iulie 7266 (1758). Scarlat Ghica-Vodă, către isprav. 

nicul de Roman, pentru plingerea satului Văscanii, «că sănt 

foarte încărcaț cu biriu[!], piste neputinţa lor, arătăndu că ai 

cățva oamini fugiţ, carii nu-i știi unde se află, și biriul ace- 

lora aii rămas în spatele lor, și stai să să ră[sălpască şi 
aceştia c-ai mai rămas... . Să cauţi şi să-i odihnești dum,, 

să nu fie supăraț mai mult decăț (sc) alți lăcuitori, să nu 

s[ă] mai jăluiască.... Dinpreună cu vătămanul lor, să trimiț 

dum. omul dum. pe la toț acei oamini ca să-i rădici cu 

tot ce vor ave ei, și să-i ducă iarăș la urma lor, să-ș poarte 

biriul.» — Pecete de ceară la adresă. — Comunicat de d. avo- 

cat Artur Gorovei din Fălticeni. 

14. 28 Iunie 7267 (1759). Hotarnică la Hărtop. «Hotar|ul] me
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Petiiţii .. . Din Onişor în capul unui piscu... Să'ncepe din 
sus, de spre Hrasca, un părăă ce stă] slobode din pădur[e) 
prin mijlocul pomătului celui mar[e]». — /ze. 

15. 24 Novembre 7270 (1761). Hotarnică la moșia Hărtopul. 
«Hotarul Crucerescului.., 2 părăuţă ... Dănd:o în doi ace 
măsură, aii rămas parte din gos a lui Ioniţă Pisoschii... 
Părăul satului ... Fundul părăului Corsacilor, din gura unii 
rogini ... Hotaru ci disparte Hărtopul de Huşi... Capul 
pămănturilor Huşului, di-asupra stăncilor, în malul părăului 
Hărtopii ... În hotarul Huşilor ... Hotaru di disparti Hăr- 
topiia de Huși.» — Je. 

10. 25 Septembre 7271 (1762). Grigorie loan-Vodă, pentru 
moșia «Licuşeştii ot Sutavă» (în alt actt « Leucușeştii»). — 
Îdem. 

17. April 1776. Mitropolitul Gavriil, V [ajs[ile)] Razul Vel Lo- 
gofăt, Dimiti Sturdzea Vel Vornic, Ion... Vel Vornic, Lon 
Cant. Vistier,... Vel Vornic, Leoprros XAruavoc, Nwhnos 
Bevr[obpus] Ilosz., Ion Cant. (2) Vel Spatar, lanachi Cant. Vel 
Ban adeveresc că Domnul lor, Grigore Alexandru Ghica, «încă 
din ceialaltă trecută Domnie a Mării Sale, avănd a Mării Sale bani 
daţi în datorie răpousatului Iordache Hrisosculeos, fiiul răpou- 
satului Aristarh Hrisosculeos biv Vel Vistier, doaozăci și cinci 
mii lei, din capete nu s'au dat Mării Sale nici pănă acumu». Se 
cer banii de la «clironom», «dumnealui Nicolae Roset Vel 
Vistier, împreună cu gupăneasa dumisale Zmaragda, sora lui 
Jordache Hrisoculeos biv Vel Vistier». Se face şi o dobîndă 
de 10.000 de lei; «și dobănda de 15.000 lei ce ai rămas din 

capete, de cănd i-ai luat și pănă acum, carii nu s'au plătit, 

S'ai făcut dobănda lor cap la cap, adecă, peste tot, treizăci 
mii de lei». Îi oferă deci moştenitorii moșiile lui Iordache, 
de la Ținutul Neamţ, preţăluite numai 15.000 de lei însă. 
Se daii actele şi, între ele, hotarnica, din 26 Mart 1785, a 
lui Leon episcop de Roman, Lascarache Roset biv Vel Spa- 
tar și Grigorie Pitariul. «Ai mai lipit [aceştia] cătră acesti 

moșii de sus numite și o bucată de loc ce era drept dom- 

nesc. .. Aii făcut movilițe semne, după hotarăle pe unde ai 
îmblat din vechii.» Dai deci mărturie pentru ca aceste moșii
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«să-i fie Înnălţimei Sale şi fiilor Înnălţimii Sale de acum înnainte 

drepti ocini și moşii, cu tot venitul lor în veci, după toati 

semnile și hotarăle, să le stăpăniască Înnălțime Sa cu pace.» 

De-asupra, citeva rînduri turceşti, puse la data confiscării din 

1777. — Originalul, proprietatea d-lui avocat I. Ghica, din Iaşi. 

18. 20 April 1776. Vasile Razu Vel Logofăt, Dimitri Sturdza 

Vel Vornic, Ion... Vel Vornic, ... Vel Vornic și... Vel 

Vornic arată Domnului că ai cercetat mărturia hotarnică a 

episcopului Leon de Roman, a lui Lascarache Roset biv Vel 

Spatar şi a Pitariului Grigori, pentru Trifeşti. «Fiindcă mo- 

şiile din parte muntelui ot Ţinutul Niamţului de apurure aii 

mai mult prețu decăt moşiile din parte cămpului, iar mai ales 

că, după cum iaste” moșie Trifeştii lăţită cu atăte sileşti îm- 

pregur, alte moșii cu anevoia pot să să adune și să să facă 

una după cum sintu rifeștii, socotința noastră așa au dat», 

că face 15.000 de lei, «însă socotindu-se 7.207 stănjeni în 

curmezăș, ce cuprind toatei acesti silește: 9.410 lei, căte 1 

p! leă stănjănul, și 2.000 lei 2 heleșteia, şi 3.690 lei casăle.» 

—  Însemnare turcească, ca la n-l precedent. — /dem. 

19. 22 April 1776. Nicolai Roset și soția, Zmăranda (pe- 

cetea lui are coroană și inițialele N. R.), cedează Trifeștii, 

pentru datorie, lui Grigore Alexandru-Vodă Ghica. Întărese 

toţi boierii, cu îscăliturile lor. Însemnare turcească, ca la n-l 

precedent. — /Zeza. 

20. 26 lanuar 1789. «De la a kik.k. Împărăteștii Mă- 

riri Divanul Romanului, cătră dumnealui ispravnicul de Ţinutu. 

Fălciiului.» Pentru o ceartă de moșie. Iscălese: P. Cobugea 

și alți doi. — Comunicat de d. avocat Artur Gorovei din 

Fălticeni. 

21. 28 lanuar 1789. Zapis al lui Ianachi Cantacozind biv 

Vei Ban către «cumnatu-meii Șteafânachi Bașotă biv Vel Ban», 

căruia-i dă partea sa «din Ilărtop și Hărtopie» pentru o 
parte din Liteni. — Jder. 

22. 23 Iulie 1789. «De la k. k. Administraţie Romanu- 

lui cătră cinstita Isprăvnicie Sucevii.» Pentru o ceartă de 

moşie, Iscălește: B. M. Metzburg. — /dem. 

23. 8 August 1798. Pomenită o hotarnică din Mai 7211   
| 
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(1703), la Hărtop. «Movila Cetăţuii... În prejma înriălsurilor 
Hărtopului. .. În vale Anghirilor .... La vataştină din Huș... 
În capul vătaștinei Bilăvoai din gos ... Podul făntănelilor... 
Stăncile Vărtoapii .. . Obrăţile pămănturilor Hușilor.> — Jder. 

24. 26 August 1800. Cedare de moșie din partea cuiva 
care a fost bolnav douăzeci de ani și a cheltuit averea sa 
«pe la doftori>. — Jder. 

25. 17 Octombre 1801. «Din poronca Înnălțat Domnu Mărie 
Sa Alisandru Neculaii Suţ|u]-Voda[ă).> Hotărnicie la Ținutul 
Tecut, «în cornul de gos, în bătrăn(ul] Budzii... Am strănsu 
oamin[i] răzeş, anum[e| Costantin Crudul și Istrofor Ilie și 
Neculaiă Tiron si Pavăl Clapie ş(i) Vasilie Gogă ș[i] alţii a 

lor, şi Ghiorghie Frunze ş(i] Ioniţ[ă] Păndzescul şi Costantin 
Olar și alții a lor, din bătrăn[ul] Hărle... Din parte mănăstirii 

Cornilor în sus păn în hotar[ul] Munce(lu)lui.»— Proprietatea 
d-nei Ecaterina Chr. Pilat. | 

26. 14 Maiă 1814. Hotărnicie la Ungurași. «Gropile Gonţii 

„„„Dă coste cu moşie mănăstirii Cărlig. Care moșie o avem 

noi bașștină de părinții și moșii noştri, Chirachizăleştii! . . . 

Triizeci și trii lei pămăntul.» Pomenit: «Postelnicul Gheorghie 

Boița». «Acest zapis s'au făcut în satul Bălăneștii, în casa 

lui Gheorghie Melinte şi a soțului săi Aniţii, ce sămt și văn- 

zători, şi înnainte tuturor fiilor dumisale.» — Comunicat de d. 

N. Apostol, profesor în Roman. 

27. 20 Februar 1817. Se vinde lui « Vasăle Popa, săn popa 

Andriii> «pămănturi de moşii din sat din Citoeşti, ce li avem 

şi noi ds pe moşul nostra Miron Căpitan, din gumătate de 

bătrănu a Căpitanului Miron, ce-l înpărțăm în doao cu Bo- 

gheniia, iar gumătate de bătrănu ce-l înpărțăm în patru: 

adică o parte ci o trag Rugineștii, și o parte vătav(ul) Va- 

săle, şi o parte Dobreanca». «Căte o sută lei pămăntul. . . Căt 

să va veni analog din Sănești . .. Mergu din bagna cea mari.» — 

Îder, 

1 De la Carachizăl, Caraghiuzăl. V. Hurmuzaki, XI, tabla.
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C. Documente din colecţia d-lui avocat 

C. Em. Krupenski. 

I. «Suret uricului de la Alecsandru-Vodă cel Rătrăn, din let 

6960 [1451], Sepv. 10.» Pentru «<gupănul Ignat Postelnicul», 

dindu-i: «Joldeștii la Dumitru şi Corăştii şi Bărlăleştii i Soltă- 

neştii şi Socii, cu mănăstiri şi cu Stanul, şi pe Prut Dănişoara | 

ș[i] Cocăneştii s[i] Borzăștii, şi tot acolo vadul Ruşilor, unde este | 

Niag, şi de acolo cămpul, pănă agunge la altă sălești, unde aii 

fost Mane, [şi] Ștelunova, şi pe din sus la gura Sărății siliște 
Buvini..., și pe din sus de Hu...ova și Dobromireştii peste 

Mile şi Balosinești pest|e] Milișoara ș(i) pe Tutova, unde est[e) 

fratel|e| lui Loi..., unde este casa lui la Moina, și sileşte 

Negrilești ș[i] săliştia pe Lucoveţ, unde aii fost Frumușălul 

ș[i] Zorilă, pe Tighec şi la Prut pe gărla Suholeţii, unde ai 

avut ș|i] moară şi iaz... Săi fi şi di la noi uric.» Boierii 

lipsesc. — Traducere din sec. al XVIII-lea. 

2. «Suret di pe uric sirbăscu din vleat 6969 [1461], Avgust 

17.» Ştefan-Vodă, pentru «Petrişor fiorul lui Galin», care 

«S'aii părăt cu Luca Părcălăbăscul, pentru satul Fărloeștii di 

pe “Lazlăii». Petrişor «s'ai sculat... cu a sa bună voe înnainte 

noastră și înnainte alor noştri boeri şi s'au lăsat de acest 

sat ce-i numit mai sus, și aii dat-o Lucăi, şi dumnalui Luca 

i-ai dat 20 galbeni lui Petrişor». Întăreşte. «lară hotarul 

acestui sat s'aii dat după semnele hotarălor vechi carel[e) 

din vec s'au pojovăit (s7c).» Marturi, Domnul și boierii: Duma, 

Manoil, Vlaico părcălab, Stanciul, «Goianii Vornic și alți 

boeri marți) și mi€. — S'au scos pe moldovenie la vleat 7251 
[1743], Mart 20.» 

3. «Copie de la ispisocu de la Stefan-Vod[ă], de la 6999 

[1490], Oct. 15. Care ai dat ş'aă întărit svintei măn[ăstiri a 

Tazlăului şi braniște împregiurul mănăstirii, care începe din 

vărful Nechidului, dintr'o poiană ce să chiamă Poiana Pin- 

tenului, și în gos Nechidul păn la Gloduri, iar de la Gloduri i 

drept la dial la vărful dialului de la Răcila, și de acole i 

dialul în gos păr la buore, unde ai fost lozniţille), și de 

acole îndărăpt pintre dialuri în gos, păr la runcul Bozului, 
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iar de acolo drept piste apa Tazlăului și la gura Frumoasei 
cei mari, și Frumoasa cea mare in sus, păr la runcu ci 

este în vărful Frumoasei cei mari, iar de acold drept la 
vărful dialului ce să chiamă Sihla lui Gamăn, şi de acolo în 
sus dialul, păr la Răchitiș, iar de la Răchitiș în sus pintre 
dialuri păr în vărful Nechidului, păr la poiana ce să chiamă 
Poiana Pintenului, de unde s'ai început întăi. Atăta este 
hotarul aceștii branişte de mai sus scrisă. Ș[i] atasta este 
credinţa Domniei Meale şi a prt-iubiţ fiilor Domnii Meale 
Alexandru și] Bogdan şi (sic) Vlad şți] în credința boerilor 
noștri dum. () (sic). — Atast[ă] copie am scris-o de pe 
alt[ă] copie ci este iscălită de Toader Muste Vorlnic] de 
Poartă, în care arată că și el ai scris-o de pe o copie tal- 
măcită și iscălită de Evloghie dascal, de la let 7272 [1763-4).» 

4 16 April 7067 (1559). Alexandru-Vodă întărește lui 
Toader Pitărelul, fratele, Gavril, şi surorile, Drăghina şi Ma- 
rinca, «<ficorii Odochii, nepoții lui Gavril Dingăi», parte din 
Fărlăieşti, «cu mori, şi a triia parte de un loc, unde cade pri- 
hodişte Săcuțului în poiana Tazlăului, și a triia parte de 
măgura Tazlăul pre Tazlăi, din poiana Prilucilor, și a triia 
parte din poiana Săcăturilor, și a triia parte de poiana Chi- 
lu, „Şi a triia parte din vărvul Tazlăului, pre de la dial 
la Gamăna, și a triia parte de Frumoasa, unde iaste poiana 
Costei: aceale li-aii văndut sămințiile Dingăi Vornicului drept 
220 de zloți tătărăști. — 

Și așijdurle ai văndut Sălomiia și soru-sa Lupa, featele 
lui Baloș Voiupi, din gum(ăjtate de sat din parte de sus pre 
Putna, unde aii fostu tărgul Putnii, gum(ăltate, și gum[ăjtate 
de un vad de moară, și sum(ăltate de un loc de grădină ce 
iaste între gărlile, însă cia să va aleagi parte Salomii, —aceali 
au văndut, iar Dingăi Vornicului, drept 400 de zloți tătă- 
răşti, şi iară Lupa ai văndut casăle sale dentr'acial sat... 
Și aii luat acei bani gata, și ş'aii plătit capul căci s'aii mă- 
ritat după altu bărbat și cu bărbatul săi nu șa fost dat 
măna.> Apoi vinzare de Ţigani: «Radul cu fămeaia lui Dolca, 
Lepădat, Stoica Alăutarul cu fămeaia lui Neacșa, Tunsul, 

Radul Sechiraşul, Corne Zlătarul, Hasan cu fămeaia lui Nas-
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tasia, Necula, Voica, Calin şi fămeaia lui Stana, Stoilă și 
fămeaia lui, Vișa, Caran și fămeaia lui, Ţeale, Vlad Socacel 
cu fămeaia lui, Rada, Muşia fămeaia lui Drăguș, Rusul Alău- 
tarul cu fămeaia lui, Ana... Aceşti Ţigani i-au dat Mihnia- 
Vodă] cănd au fostu într'o solie. Și Buhte şi fămeaia lui, 

Vasca, şi soru-sa Rada, ce ș'aii cumpărat de la Mogăldea 

c-ai fost Visternic, în 2.300 aspri. Și Radul Flocosul şi 

fămeaia lui, Voica, şi Radul Cizmarul, ce ș'ai cumpărat de 

la Anton Vamășul dript-—aspri. Și Voica, &-ai cumpărat de 

la Hartan dragoman ot Roman, drept 3.000 aspri. Și Tatul 

cu fămeaia și cu copii lui, &-ai cumpărat de la Mărie fata 
Rănjii drept 2.400 aspri. Și Stana şi fecorul ei Simion, şi 

îma Stanii, c-ai cumpărat de la Spantoc călugărul dript 1000 

aspri. Și Zaharia Zlătarul cu fămeaia și cu fitorii lui, &-aă 

cumpărat de la Huiul vătavul dript 240 zloți. Și Radul și 
fâmeaia lui, Mărina, şi fitorii lor, &-ată cumpărat de la Aniva! 
Vameșul, drept 2.000 aspri. Şi Cră&un, Gai cumpărat de la 
Mătiișoae dript 1000 aspri. Și, Sofiica şi îmă-sa, G-ai cum- 

părat de la Grozava Li&oae, dript 800 de aspri. Şi Gavril, 

c-ai cumpărat de la Leuştian dript 1000 aspri. Și Bojar, 
c-ai cumpărat de la Piatronie egumănul de Tazlăii, drept 20 
ughi. Și —, G-ai cumpărat de la Barcamco (= Bărcan Com.) 
Vamășul (!) din Țara Munteniască, dript 2.000 de aspri. Şi 
Zagan şi fămeaia lui, Dochiia, şi Stan şi fămeaia lui, Dobra, 
c-aii cumpărat de la Țintea Armașul drept 4.000 de aspri. 
Și Nan, &-ai dat uricul părcălabul că i-aă ucis pre altu Țigan. 
Și Manciia, ce l-ai cumpărat de la Hartan dragoman, ce mai 
sus scrie, drept 1000 de aspri. Și Cercial și [făjmeaia lui, 
Mărica. Și Ricia. Aceșta sintu dripți șărbi ţigani Dingăi 
Vornicului, — Ei Vasilie Uricarul am scris acest suret după 
cel izvod viachiu, căt s'au cunoscut bine.» — Cf. Uricariul, 
XVIII, p. 177 şi urm. (confirmare de la Bogdan Lăpușneanu). 

5. [70792] (1570-1). Bogdan-Vodă, pentru Toader Pitariul 
și familia lui, cari vînd partea lui «Dinga Pitlajr şi Gavril 

: Hanibal, un Italian. 

2 Adaus de Cam. Costandin Vărnav. 
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Dinga (cum şi din dresă de cumpărătură ce ai avut însuș Gavril 

Dinga de la strămoșul Domnii Sali, Ștefan-Vodă cel bătrăn)», 

din Fărloeşti, «şi a trie parte de unde cade scursura Solo- 

n[ejțului la poiana Tazlăului, şi a trie parte dintru aceeș 

poiană cu păcură și din satul Putna, unde au fost tărgul 

Putnii, şi a trie parte diasupra Tazlăului, la dial la Camca, 

şi a trie parte din Fiumoasa, unde este Poiana Costei..,, 

rudeniilor Dingăi Vornicul, drept 220 taleri». — Resumat 

din 1804. 

6. Iași, 0 Maiu 7079 (1571). Bogdan-Vodă, pentru Cupearcă 

și surorile lui, Stanca, Dochiia și Magda, fiii Tudorei, nepoții lui 

Gavril, şi — şi Urăta, fiii Sp şi altă seminție a lui Jurja 

Beleaiu și Simion şi Toader și surorile lor, Grozava şi Anna, 

fiii lui Trifu, «cari vind satele Beţeştii şi Bârbășanii şi Do—». 

Lecete de ceară, ruptă. 

. 30 Mart 7095 (1587). Petru-Vodă, «cătră un Miron ce 

ză fost părcălabu», pentru <&upiniasa Dingăi ce ai fost Hat., 

şi aă mărturisit precum ș'au lăsat casa pre măna fiului său 

Grigorii Aprodu, iar ia pitreci în mănăstire şi cum că toate 

celi ce au fosta Dingăi Hat. s'au prăpădit, şi numai din celi 

ce ati fost în casă ale ei, ai rămas». 'Țiganii să se împartă 

între ea şi rude. Dumitru HuscoviG. Pecete mică de ceară 

roşie. — Și resumat din 1804. 

8. Îw apoi BROEROA BAIE MACTIE PEIIpb SEAN AWVAAAECRKOINI 

AdAAH ECMH CEC AHCT Hal Sik&rhnki NOKOAHAR TAHPOBIE AHHTA 

Hă TOW HA Ad ECP AMOHNA HI CHAHA HI Ch CHA AHCTOA PEABANUI 

ABhEATH ... BE MANRH UT NSTHA H DARHKAEDE AA HAMAET WIt4 

RB3ETH... KpARH WT EpOUITEE, H d KpAR WT7 CHMHWHH BR BOA 

Ha KpAR WT TOMA HM EAHUH... WEPEUIET AHUEM NOUTo, cS7 

THX KOMATH £H H €ST pOBAABAHN WT ... ANCRA, 4 KoaS ch 

MHHT KPHBAA WII CPAHET AHUEA, [po TO HHKTO [nejeavker eu 

34Abp%aTH HAH wnnpari npka cum ancTea reaminti. Iluc $ 

tac, AT. «398, h. R. Leann peur. anropuk Bra acrâT. ou. 

IOcun. Pecete mică roșie. («lo Aron Voevod, din mila lui Dum- 

nezei Domn al ţerii Moldovei, dat-am această carte a noastră 

jupănesei răposatului Gligorie Dinga spre aceia, ca să aibă 

putere cu această carte a Domniei Mele să-şi stăpinească
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morile de pe Putna, şi tot aşa să aibă ea a lua ... vaci de 
la Broştec (?) şi o vacă de la Simion şi doi boi pentru 
vaci (!) de la Toma și ciţi ... se vor descoperi, fiindcă acele 
bucăți sînt ale ci și sint dăruite (împărțite) de către ..., 
şi cine se va simți nedreptăţit, acela să vie înaintea mea; 
deci nimenea să nu îndrăznească să o supere sai săo 
oprească, înnaintea acestei cărți a Domniei Mele. Scris în Iași, 
anul 7102, Fevruar 20. Domnul a zis, Gligorcea Marele-Lo- 
gofăt a cetit-o. Iosip»). 

9. laşi, 4 August 7116 (1608). Costantin Moghila, pentru 
Salom[on] și surorile lui, Mărica, Salomiia, Annesiia şi O- 
dochiia, fiii Anghelinei, nepoții lui Dinga, pai EAHA KBhHHUH 
Bă NARSph H 84 EANuy ncAkHu Ure €cT Tam ch "Pon DakSpn, 
WTF ECT TOLA KhPHHIA Hă peRO.. TABAn6, UPo CT S$ BgoaweT 
Bakh$ (cdrept o fintînă de păcură și niște poieni, care este 
acesta și cu aceste păcuri, care este acea fintînă la riul Tazlău, 
care e în Ținutul Bacăii»). Strois Log. Grigorii Pilipowsky 
(ultimul cuvînt e cu litere latine). Pecete mică peste hirtie, 

10. laşi, 7117 (1608-9). Costantin Moghila, pentru Safta şi 
fratele ei Vasilie Grumadz și Irina fata lui Ionașco și neamul 
ei Dingana, fata lui Gligorie, fii și nepoți Annru reraan$, 
cari vind partea acestuia în Olteani pe Prut și în Fărloești 

și în Trăgoveţ «și cu mori în Putna», şi satul Feriiani şi 

Carapușceani și cu mori şi o pivniță de piatră în lași, şi sa- 

tul Dingeanii și Vlăşinii și parte din Mirceani și din Cr[ă]s- 

tești și din Go&mani şi Dingani, şi fîntîni de păcură. Stroiă 

Vel Log. Băseanul. Pecete mică, peste hirtie. 

11. laşi, 7118 (1609-10). Costantin Moghila, pentru Safta 

fata:« Dingoae» și nepoata ei de fiii, Dingana, fata lui Gligorie, 
cari ai moșie la satul Trăgoveţi, «care e la Putna, și cu loc 
de două mori la Putna», însă o moară care e gata «și la 
Fărloești, n en ncerouun 34 nskSph, şi parte din Dingani. 
Pătraşco Vel Vornic. Pecete mare de ceară roșie, ruptă. 

12. 22 Octombre 7126 (1617). «<Andreiă i să Condrea ot 
Mădzănăești» vind <o bucată de loc din piiatră în sis (sic), ala- 

1 O alti formă poartă şi data de: 20 Maiii, 
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turea cu Cernul, căt ai fost curățit, dereptu doi talerți], lui 
loan Hămeianul», Marturii: <Ghervasie ot Cernu şi Ionașco 
Craiă ot tam». 

13. .„.„-Vodă «Postelnicului Soco...» «Pre Botna cea 
Mare..., mai gos de bătog, în gura văei... De la stră- 
moşul Domnii Meal[e) Ștefan-Vodă cel bătrân... Unchiu 
nostru Iliiaş-Vodă ... Gura văei Urătei... Iar pre acel Ciuluc, 
în gura Cohanei... Siliştea ce să] chiamă Curcubata, pre 
de îmble (s:c) părțile, cu hălăștei și cu moar[ă] în Ciuluc.» 
— Ciornă de traducere de pe la 1680. 

14. Iași, 7128 (1619-20). «Simion Curea» arată că «am luat 
11 zloți bătuți la Tudosie de Fărlăești, și am pus zălog parte 
mea de ocin[ă], ce am în Fărlăești, cu tot vinitul ce va fi. 
ȘI, într'agasta tocmal[ă], s'a tămplat Vornicul Lupul Dragotă 
și Ghiorghii Motoca de Fărlăeşti și Albul bărbieriul den 
lași». Punere de degete. 

15. 5 Mart 7136 (1628). Miron Barnoţchi Movilă-Vodă, lui 
Ionașco şi fratele, Dumitrașco, «dindu-li drepți vecini Țăgani, 
anumi Vasile sin Luca, fimeia și copiii lor; după ispisoc i-aii 
dat, ce ai avut di la unchiul lui (s1c), nostru credintos și, 
cinst. ce ai fost Necolai Hatman, părcălab —, acel Țăgan, 
după hrisovul domnesc, și l-aii adus pre el din țara tur- 
cască». — Traducere de pe la 1780. 

160. 7138 (1629-30). «Popa Toader din Romăneşti.. . și Mihal- 
cău din Văleni» arată că <Răzmiriță fetorul lui Petrişor» a 
vindut partea sa din Stănești «priiatenului nostru lui Vasile 
Grozav din Costești, pre doi cai buni... Noi încă l-am făcut 
răzeș pe ace parte de ocină ca săi hii lui dreaptă ocină și 
cumpărătură.> — Copiat de cierei Costandin ot sfănt[a] Mi- 
tropolie>. 

17. laşi, 21 Mart7138 (1630). Aiexandru-Vodă cun nokouukre 
PAASA BOEROAA, lui «sluga noastră Zahariia de Sărbi», cu pri- 
vire la plingerea lui Tofan Seachil asupra călu gărilor de la Tazlău 
pentru «nişte făntăn[i] de păcură pre Tazlăul Sărat în munte: 
cănd iaste acmu, ei le ţin, călugării de Tazlău... Să opreşt[i] 
călugării, să nu mai aibă treabă la păcură; diript acea nice 
alți oameni să nu aibă a să amesteca, pentru ce săntu di- 

71304. Vol. VII, 19
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reaptă moșie a fămeii lui Tofan Seachil, de la moșu-săi, 

de la Dinga Hatmanul. Diript acea, cui să va părea cu 

strămbul, îar tu să le dai dzi să stea de fațlă] cu sluga 

noastră, cu Tofan Seachil, să-ș aducă direasele, și să le faci 

hărtie de dzi, să li să știe lor dzua. Tak AA SHânui Hnat 

neSunnuiui. Costantin». Pecete mică, roşie. 

18. laşi, 26 April 7138 (1630). Alexandru-Vodă, chn ne- 

KOHHAT paASA RoeRwAd, pentru <Tofan Seachil», care cai 

arătat hărtie de dzi cum ş'aii luat dzi cu călugării de la mă- 

năstirea Tazlăului pentru nişte făntăni de păcură ce săntu 

în munte pre Tazlăul Sărat», arătînd acte «de la Alexandru- 

Vodi, din uric de la Ștefan-Vodi cel bătrăn!, cum ai cum- 

părat Dinga Hatmanul aceale făntăni cu poenile>. Călugării 

nu vin, şi pierd procesul. Dumitrașco Ștefan Vel Logft. 

u€. Borleanul. Pecete mare peste hirtie. 

19. 10 Iunie 71[3]9 (1631). Moisi Moghila, pentru Tofan 

Seachil, în piră cu mănăstirea Tazlăul pentru fintini de pă- 

cură. lonaşco. Pecete mare ruptă, 

20. 7 Novembre 7143 (1634). Vasile-Vodă, pentru pira 

lui «Tofan Sechel ce ai fost Căminariă, cu un Ionașco Vă- 

liște, fetorul Micului», pentru o parte din Fărlăești şi «de 

Ogheni, unde cade Părăul Sărat în poiana Tazlăului, şi a 

trie parte din poiana cu păcura, şi a trie parte din păcură», 

ş. a., între care «poiana Costovii». Se aduc acte «de la 

Alexandru-Vodă, şi de la bătrănul Ştefan-Vodă, și de la 

Radul-Vodă, şi de la Moisăi Moghila-Vodă». — Resumat din 

1804, după o traducere. 

21, 29 Iunie 7146 (1638). Vasile-Vodă, pentru «Verdeș, şi 

Ștefan, şi Pătrașco biv Agă, şi Gabăr, și Moţei, și Fătul, 

toți nepoţii Dingăi Iatmanului», cari se piresc cu «Vasilie 

Văliște şi cu Toader ruda lui Vălişte» pentru Fărloești «și 

pentru făntăni de păcură, ce sint pe hotarul Fărloeștilor». 

Aceştia nu vin /a zi, cu acte, cum făgăduiseră. «Ati ei avut 

1 O altă versiune, începută pe cealaltă pagină a jumătăţii de coală, spune 

mai bine: «direase de cumpărătură de la Alexandru Voevodi, cum ai cum- 

părat Dinga Hatmanul acolo aceale făntăni cu nește părți de ocină din Făr- 

loești>. 
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şi cu Vălişte și cu oamenii lui și alt sată de moşie împreună, 
anume Fărţiganii, şai adus şi mărturie oameni buni, de au 
mărturisit cum ai văndut Vălişte și cu oamenii lui satul 
Fărţiganii şi părțile lui Verdeș și a oamenilor lui de acolea 
dintr'acel sat, ş'aii ei așteptat o săptămănă după zi t-au ei 
avut împreună, și Văliște şi cu oamenii lui tot m'aii venit. 
Deci Verdeș și cu oamenii lui sai îndreptat și șa pus 
fierăe 24 florinți în Visteriul Domnii Mele.» Întărește. Ga- 
vrilaș Vel Logofăt. — Traducere de pe la 1720-30. 

22. 29 lulie 7147 (1639). Vasile-Vodă, pentru « Verdeș, şi 
Gabăr, şi Moţăi, și Pătraşcă biv Agă, ș[i] Ștefan, ș(i] Fătu, 
toț nepoț Dingăi Hatmanului», pentru Fărloești. «S'aui pus 
ferie 24 de florință în Vesteriul Domnii Mele.» — Copie de 
pe la 1780. 

23. 7151 (1642-3). Hotarnică la Tazlăul Sărat, de către «sluga 
Logofătului Dumitrașcu, a Logofătului-celui-Mare>. Nume: 
Glega. Pomenit «schitul Drăgușanu ... Gumătati din Gemină, 
di la Radul şi di la Neculai Abăză, fitor[i) Dingăi Hatmanului.. . 
Piatra Sălăstrugului... Runcul lugăi... Apa colacului. .. Pe 
săhlet... În sus opcina... Opcina Murgotului... Opcina 
Bălintului... Cracurile Asăului... Gura izvorului negru... 
Părăul care să scură din Coşna... Opcina Steregoiului... 
Runcul Stănilor... Cursura Zemeșului... Pi arșița Bădelui, 

în făntăna neagră, în brădet, drept în deal, în stănci.» 

24. 3 April 7153 (1645). Vasile-Vodă, «la slugile Hatma- 

nului și la Sodzi şi la... ași, cari înblaţi pentru Ţăgani la 
Ținuturi», ca să urmărească niște igani. — Pecete mare cu 
chinovar. — Servește ca lipitură la un document mai vechiii. 

25. laşi, 7 April 7154 (1646). Vasile-Vodă, ela Vasilie 
Grozav şi la Pătrașco Solomon și la Vasilie Șolomon... Să 
aveți a opri aceale fântăni de păcură ce săntu pre Tazlăul 
Săratu, să nu aibă treaabă călugări de Bistriţă a loa păcură, 
nici gopăneaasa Tofăneaas|a] Secheloe, pân nu-ș vor aleage 
pre a cui samă vor vini aceale făntăni; și pre al cul loc vor 
fi, acela le va ţinea. lasta (sc) vă scriem Domniia Mea, și 

într'alt chip să nu faceț.» Pecete mare cu chinovar. 

26. Împărțală «foarte veche». «O parte a Drulii.... O parte
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băndicască ... O parte şoșască... Triv şi Șolomon... Găl- 

bănariul... Parte bostăniasc[ă]... Doleşoae şi Mărzan... 

Paicul... Bălae... Buhul... Bășcă... David Dinga..., Ca- 

lom Dinga..., Furnica ..., Gabăr.» 

27. Hotărirea de «locuri ot Tazlău, ot păcuri». Între mar- 

turi: «Țigan, Tămașu cel star, ot Solonţeani . . .: aiașltji oameni 

buni... Şi am dat ei Tofânas(a] 1 cal omului Logofătului, 

şi cheltuiala ce am mai dat, 13 ug., eu frați mei, și pre 

făntăna de sus 9 ug., pre gropla] de £os, și pentru ostenala 

acestor megiiaș am dat de băut 4iei, şi 2 berbeci și doi boi 

a lui Moţeaiui au perit pentru atastă cheltuială) şi pentru 

acesta loc, şi am mai dat 2 taleri şi 4 saci de fănin[ă], tij 

2 taleri, şi am mai dat 4 polobocea.» 

28. Fărloești, lun. 3 [1646]. Raport către Domn, pentru 

pîra «ce aă avutu gupănesa Tufâneasă Săcheloai cu călugării 

de la mănăstire de la Bistriță pentru niști fântăni de păcură 

ce sintu într'u poenă pe Tazlăul Săratu». Chiamă pe «Isac 

Derman şi lon Derman din Rumăneşti și Rusul de Pruvo- 

zeşti... şi Miclăuş den Lucăcești... Aceștea sintu toţ oa- 

meni bătrăn(i] ce s'aă totu hrănito într'aceale făntănți] de 

păcură ... Întrun uric ce ai ei mai de de mult, den dzilele 

lui Ilieş-Vod|ă]. ne lea scrii seamne, iar într'altul, mai den- 

coce, le scrii în seamne: în sus pre Tazlău pănă într'u pea- 

tră ce să chemă Sătătrucul; den Sălătruc lasă apa Tazlău- 

lui și scrii direptu în făntăna neagră cu păcuri; de'culu în 

dreptul luculoi, în gura Dzemeșului, şi rămăne puena cu pă- 

curile : aflatu's'au, milustive Dumne, dou făntăn[i], una în 

margine poenii, suptu pădurle), ș'altă făntănă neagră cu pă- 

cură să ai'flatu mai suptu costișă, în păduri... Vasilii Șulo- 

mol (sic) și Pătraşco Șulomon.» 

29. Iaşi, 2 lunie 7166 (1658). Ghiorghi Ghica-Vodă, pentru 

«fitorii lui Ionașco Vătiște fisorul Micului» în piră cu Ghior- 
ghiț[ă] Pătrău și Vasilie Varnav, «ginerii lui Tofan Seachili c-ai 
fostu Cămănar», pe moşia Fărloeşti, «unde cade prihodiștea 

Solunţeanilor în poiana Tazlăului și a treia parte de la poiana 

cu păcurile ... și a treia parte de la poiana Prilucilor... și a 

treia parte din poiana Săcăturilor și a treia parte de la po- 
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iaua Chiliilor și a treia parte de la vărvul Tazlăului, pre deaal 
la Geamăna, și a treia parte de la Frumoas(a!, unde iaste 
poiana lui Coste». Se arată «o carte de pără şi de fierăe de 
la Vasilie-Vodă ,.. Racoviţ|ă] Cehan Vel Logft.» . Pecete 
mare de ceară, ruptă. 

30. lași, 2 Iunie 7166 (1658). Ghiorghi Ghica-Vodă, pentru 
procesul dintre «Ghiorghiţă Pătrăa și Vasilie Varnav, gi- 
nerii îi Tofăneaase, nepoţ Dingăi Hatmanul, cu fitorii Bugăi 
şi cu fisorii lui Viardeş, nepoţ Saftei, fiiastra Dingăi Hatma- 
nul, pentru ocine și moşii şi sălașe de Țigani ce ai ei dela 
moșu lor, dela Dinga Hatmanul». Se arată «că Safta ai fost o 
fiiastră Dingăi Hatmanul, și el şie ş'au făcut ocine şi Țigani 
ca să-i rămăe poman[ă] fitorilor lui ce-i vor rămănea pre 
urmă, făcuţ din păcatele lui». Domnul hotăreşte pentru cei 
ce «sintu ei dintru cuconii Dingăi», iar nu pentru aceia a 
căror «moașe, Safta, ai fostu fiiastră Dingăi ... Racoviţ(ă] 
Cehan Vel Logft.» Pecete mare, peste hirtie. 

31. laşi, 20 Iunie 7168 (1660). Ștefan-Vodă, «lui Meron 
Mareaş», pentru înnoirea pirii de supt «Ghica-Vod[ă]». «ar 
Verdeşu aii mărsu peste părlă| şi au luat neşte păne c-ai 
fostu luat Varnav de a dzece: Varnav aă făcut carte Dom- 
nii Mele să-i dea păne, iar Veardeșu ş'ai mai luat dzi': să 
vii să-ş mai întrebe. Pentr” ac& Varnav ai vinit la dzi și au 
steptat (sc) peste dzi o săptămăn[ă], iar Veardeșu n'a vinit 
la dzi, &-ai rămas de dzi şi din tot[ă] lege tă[răji.» Să îm- 
plinească, la nevoie. Pecete mare, cu chinovar. 

32. 10 lulie 7168 (1660). Ştefan Moţeiii ș. a. cumpără de 
la Vasilie Varnav şi de la Patrăi, cu 13 «lei bani şi dooa 
poloboce de păcurlă]» <gumătate de păcuri». Martur: «Prăjăn 
de Săcuiani». 

33. laşi, 12 Octombre 7169 (1660). Șiefan-Vodă, pentru 
pira lui Vasilie Vărnav și Ghiorghie Pătrăă cu «Abaza Sul. 
geariui> pentru satul Gosman, cumpărat de «moșul lor Sea- 
chel... de la Lupul Vaărziş hotnogul». — Copie contem- 
porană. 

34. 8 Septembre 7172 (1663). «Iosip de Văleani, şi popa 
Ionașco, și Ștefan Moţei, şi Motoca, Şi Caslăii, și tote soţiele
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nostre» arată «cum am cumpărat gumătate de păcur[ă] ce:i 

partea boerască, de la Vaslijlie Varnav și de la Gheorghei 

Pătrăi, dreptu şeasesprădzeci lei bătuţi şi dooa poloboace de 

păcur[ă| ;. bani Pam dat, er păcura să o trimitem acasă], şi 

de a dzecea să le străngem de Bumătate de hotar». 

35. laşi, 13 lanuar 7172 (1664). «Evstratie Dabije»-Vodă, 

către Ștefan Măraşu, pentru pira lui «Vasili Vărnavu şi 

Pătrău prea popa Ionașco din Măgerești, dzicăndu Vasilii şi 

Pătrăui cai avut Bumătatea de sat de Dingani, şi au fost 

prea sama acelui popă căţiva ai, pus de slugilea noastre, 

carii mai sus scriem, de ai luat de a dzecea prea Sumăta- 

tea de sat. Deci, căndu foametea, aii trimis slugile noastre 

oamenii săi de ai înblătit păinea care au fost de a dzecea, 

iar popa le au luat păinea, 50 și cinci de mirțe de păine, şi 

ai dzis popa că n'aii gumătatea de sat şi este a trie partea 

de sat, şi nu ş'aii întreabat popa cu slugilea noastre, şi ai 

luat popa ac& păine în tărie lui. Deci slugile noastre şau 

luat dzi cu popa, să vie înnainte Domnii Meali să-și întreabe. 

Deci dzioa le a fost la Sveti Vasilii. Deci Vasilii Vărnavu 

şi Pătrăui ai venit la dzi șia aşteptat o săptămăn[ă] pestea 

dzi, iar popa la dzi nai mai venitu, şi au rămas din dzi și 

den toată legia țărăi.» Să împlinească deci pe popă. «Dvor- 

nicii glotnii u&. Mirouţă.» Pecete mare, cu chinovar. 

36. r-iă Maiu 7172 (1664). Ștefan Moţeiii şi Murava în (510) 

Ștefan Huian și Vaslillie Samoil» ș. a. cumpără «gumătate 

de făntăn[ă] de păcuri». 

37. Fără dată. «Popa Gligorie Mălaiii şi cu casa mea, cu 

toată, şi cu fii miei.și cu nepotu-mieii Gheorghie», dă «un 

loc de prisac[ă] dumisal[e! Cămăraşului Neculei și gupăneasei 

dumisal[e] Paraschivei, în hotarul Mădzănăeştilor, la casa din 

deal». Marturi: «starețul Galerie de la mănăstire de la Pin 

şi popa Costantin și popa Irimiia și vătămanul Marco din 

sat din Iliești». Pecete pe fum, cu mai mulți sfinți şi inscripția: 

«T NEUATh BBAEHIE MHACTH. NHH s3p0r>. 

38. 18 Mart 7177 (1669). Doi frați dai «Visternicului 

Năstasi» moştenirea lor, «parte tatini-nostru». «Și eii Drăse 

am Scris.» 
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39. laşi, 11 Septembre 7168 (1670 (sic). Duca-Vodă «la —», 
pentru plingerea lui Varnav, care are ocină la Ţigăneştă 
(Ț. Putna), «unde lăcuești nişti rude a lui, văr primare cu 
gupănasa lui Varnav, anume popa Ștefan și frate-săi SIă- 
vilă] şi Pătrășcan, și au ei toți ocin[ă] de pe mosul (sc) 
lor, şi la Gligoraș, și la Curtişor|a] şi la Tărgoveţi, ot volost 
Putna... Să alegi partea socrăi lui Vâărnav, mătușă popei 
lui Ştefan, şi frăţine-săă, lui Slăvii[ă), şi lui Pătrășcan ... Vel 
Logf. u&.» — Pecete mare, cn chinovar. 

49. cU Fărloești, Il! 7183 [1675], Ap. 18.» «Ștefan Moţeaiii 
din Măgereşti și Ștefan Băşci, nepoții lui Dubăui», daă său- 
pănului Anastasie c-ai fostu Vistiiarnic» parte din acest sat, 
«doai prăjini», «toată partea unchilor noștrii, lui Dubăi şi 
a Negrei». Marturi coameni buni, megiiaşi și răziaşi, anum[e) 
dumnțeajlui Văscan din Liontineşti şi Ștefan Buftea din 
Corcușeani și Apostul din Măgerești... şi Mihul din Comă- 
neşti și Arhip Dărman». Mai iscălesc: «Dumitrașco Țapul, 
Ștefan Furniciş». Scrie «Leca Uricar». 

41. <U Costeşti, Il 7183 [1675], Ap. 18. «Piţurlea ficorul 
lui Ion Răspop» vinde partea sa din Fărloeşti «gupănului 
Anastasie c-ai fost Vistiiarnic, pentru căt aă plătit dum- 
n[eajlui de o datorie pre soacră-mea Todosca Aritoneas[a) 
Capităniţa şi o aii scos de la închisoare din gros, iară eu 
m'am tocmit cu soacră-mea Todosca să ţii altă parte de 
ot[ină ce are ia la Albotești». Scrie «Leca Uricar». 

42. <U Moeneșt[i], l! 7183 [1675], Ap. 20.» <Eu Bănţul 
şi cu frate-meii Mihul din Com(âjneşti» vind «dumisal[e] lui 
Năstasie ce aă fostu Vistiarnic» parte din Fărloești, «partea 
tătăne-nostru, lui Gligori Gălbănar». 

43. «<U Totruș, ! 7183 [1675], Ap. 29.» «Dumitrașco Gealepul, 
fetorul Măricăi, nepotul Văncăşoae din Viermeşti», vinde lui 
« Anastasie &-aă fostu Vistiarnic» partea ce are în Fărloești. Mar- 
turi : Adam negustoriul din Iași și Toader Cotorveaiii t-ati fostu 
şoltuz din Totruș și popa Mihăilachie de acolo și Neculai na- 
measnicul și Avram s[ijn Corobană din Costeşt[i] şi Chirila 
Boțul din Dingani. "Ay, ddzhrde rod Aâă (Aafi5).» Şi șoltuzul 
pune numai pecetea (numele e adaus dedesupt, de scriitor).
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44. <U Trotuș», 2 Mai 7183 (1675). «Marcu Orăş călu- 

gărul, fetorul Sanhirei, fata lui Solomon, nepoata Stancăi dia 

Sărbi», dă «lui Anăstasie c-ai fostu Vistearnic» partea sa 

din Fărloeşti. Marturi «mulți oameni buni, bătrăni, şi me- 

giiaș(i), şi răziaș|i], anum(e| Dumitraşcu Gealipul şi preutul 
Apostu, nepotul Stancăi, şi preutul Mihăilachi ot Totruş și 

dumn[ea|lui Ștefan brat Pătrașcu Postelnicul și Gligori Comșea 

ot Borzești și Dumitraşcu Gabăr de Fărloeşti și Ştefan Bișcă 

ot Petrimăneşt|i]». Semnează: «ei preutul popa Apostol o: 

Totruş ; az popa Mihăilachi prot[o]pop Totruș să (= cu] Bacăi». 

Scrie ceii. Ghiorghie Bășcă, diiacul dumisal[e] Log[oJfătului 

Vasilie». 

45. 23 Maiii 7183 (1675). «Gavril Țiţiriga şi cu femiaia 

mea Gapina, fata Ghiniei, nepoată Nastei, strenepoatiă] Dingăi 

lu Gavril», face o vînzare la Fărloeşti lui Anăstasie Vistear- 

nicul, pe «lei bătuți». Între marturi: «Gligore sțijn preutias(a) 

ot Sirbi». «Și ei [pecete neînțeleasă] am scris.» 
46. lași, 11 lunie 7183 (1675). Dumitrașco Cantacozli]no- 

Vodă, pentru o plingere a lui Varnav împotriva acelor cărora 

li vînduse «parte lui den păcur|a) de la Tazlăul Sărat, dreptu 

13 lei și trei poloboce de păcur(ă|, să-i de întrun an, pre- 

cum ne-ai arătat şi zapis de la măna lor, și, dintr'aciia ban[i] 

ce scrii mai sus,i-ai dat 5 lei, iar optu lei și trei poloboce 

de păcurlă] nu i-ai mai dat, şi dzua le-ai trecut». Să împli- 

nească, «Așijde să aibă a-i plini lui Vasilie Varnav şi de 

pre Apostol de Măgereşti preț de 4 lei şi de 2 polobotle] 

de păcură), pentru văndzar|e] dintr'altu an, precum scrie 

zapisul de la măna Apostolui.» Pecete mare, cu chinovar. 

47. 25 April 7184 (1676). «Tofana, fămeia lui lon Gheorghe, 

nepoata lui Stănil[ă], și cu ficorii mei, anume Margasie, fămeia 

Mihăi, şi cu Mărie, fămeie lui Tănasie .,., nem tocmit cu alți 

frați ai noștri să ţie ei pre aiur[e)] într'alte hotarle], pre unde 

avem, și pre noi ne slobodzit şi am văndut a nostră di- 

reptă moşie şi ocin[ă] ce avem la sat la Fărloești..., ce să va 

aleg|e] parte stănilescă a treiae parte ..., dumisalțe) lui Năs- 
tasie Visternicul dreptru (sic) 8 lei». Între marturi : < Vasilje] 

ficor lui Ion cel mititel>. 
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48. 4 lulie 7184 (1676). «Costantin Bronai» își vinde par- 

tea la Fărluești «dumisale Vestearniculoi Anăstasăei». Martur 

și «<Dunăsăe», « Vasălei feturul Şanii». 

49. 9 Maiii 7188 (1680). «Ursul Murguleţ, starostiale de 

Trotuș», dă parte din Stănești, «cum să chiamă: partea că- 

peţiniască, din partia lui Soviian și din: parte lui Vereș (s7c;, 

.. cumătrului Toader de Măgereștii, cu marea tăriia... Deci 

iară, din rezeşii, nimea să nu s[ă] puia înpotrivire, iară cine 

s'ar pune înpotrivire, să hiia neiartat nici de minea, nit de 

Dumnezăii, să fiia de hăltam 4 boi, şi parte nostra îm iscă- 

lim, să s[ă] ştiie.» De mina lui Murguleț. <Az Ursul Mur: 

guleţ car. (s:6).» 

50. lași, 7196 (1687-8). Costandin-Vodă, lui Vărnav, pentru 

a lua «de a dzecia» la Dingani, Fărlăeşti și Cărstești: «ori 

din pănia, ori din finaţi». «Vel Logit. u6.» Pecete mare, cu 

chinovar. 

31. «U Fărloeștli], o August 7200 [1692].» Raport către 
Domn. Răzășii de acolo arată că ai primit cartea domnească prin 

«Pan[ă] cumnatul lui Anistasie Vistiiarnicul», ca să-și răs- 

cumpere moșiile de la Anistasie. «Des unii dintru răzaș sai 

aflat şi ș'ai răscumpărat moșiia, şi ş'aii luat zapisul, iar.o 

saamă de răziași ce aii văndut ş'aii dat danie, să erţi Mărie 

Ta, s[ăjn|ăjtaate Măriei Tale, ai murit, şi unii au fugit pen- 

tr'aalte ţlăjră.» Socoteală în gământur?. Între răzăşi: Moţiaii, 

Bășcă, Mihul, Bănţul, Gelipul, Marcu Orăș, Gigiriga, Broina, 

Piţurlia. Unii vînduse și părți de răzor. «Şi am făcut o şu- 

şeniț[ă] din hotar păn într'aapă.» Nu știi de zapisul de la 

« Merăuţoae». «Și pentru să avem credinţă, ni-am pus toţi nume- 

rele (sic).» Iscălesc și: «Avram Coroban, Ursu Gabăr, Apos- 

tol Moţei, Bejan Moţei, Agapie», «robii şi șerbii Măriei Tale)». 

52. lași, 25 Mart 7212 (1704). «Ei Panaite Țiganul și cu 

fămeaia mea Safta scriem, etc., cum noi... am socotit şi 

ne-am văndut dumisali Hatmanului Lupului dirept doaîdzăci 

lei bătuți..., ca să fim dumisali direpți robi Ţigani, și cu 
copii ce s|ă] vor naște dintru noi... Căci noi stăpăni n'am 
avut, că eii Panaite Ţiganul am fostu Turcu și m'am bote- 

dzat, iară fămeaia mia iaste Ruscă din Țara Leșască; pentru
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aceaia ne am văndut dumisale Hatmanului... Și pentru noi 

am pus chiziaş doi Ţigani de aicia din lași, anume pre lon 

Viardeș potcovariul ș|i] Niculai Hușanul, precum să stăm 

noi de faț[ă] să fim robi și s[ă| lucrăm la meşterşugul nostru 

de toate ce va hi poronca stăpăniască... Eă Gligore diac . 

de Cămar[ă] am scris zapisul.» Pun degetul («Safta Țiganca 
lui Panaite»). 

53. lași, 20 Iulie 7213 (1705). Pană, cumnatul lui Anăs- 

tasăe, vinde partea-i din Fărloești lui Ștefan Rusăt Sulgeariii: 

«adastă șușăniță». Între marturi : « Dum[i]tru Chineajea ot 
Totruș şi Ostahie ot Potropești (s7c) şi Ghiţăă Iștoc din 

Bahnă». Pană iscălește grecește. 

54. laşi, 17 Octombre 7215 (1706). Antioh Costantin- Vodă, 

pentru Vărnav, ca să iea dijma de pe moșiile sale. «Vel 

Vornic u&., nefiindu Vel Logft.» Pecete mare, cu chinovar. 

55. lași, 24 Mart 7215 (1707). Antioh Costantin-Vodă, «la 

Ghiorghii egumănul de la sv[ă]nta mănăstire de la Bistriţa)», 

pentru plingerea lui Ștefan Vărnav, cu privire la «poian[a] 

cu păcurlăj». <Au pus oamini de lucriadză, şi i-ai luat vi- 
nitul de un an.» «Şi-i legat în cartia de rămas, care va mai 
scorni pără, să dia 24 boi la cuhne domniască» Un om 
domnesc va socoti cîștigul și cheltuiala în acel an. «Veliți 
boleri u&[i]l.» Pecete mare, cu chinovar. 

56. laşi, 7 lunie 7216 (1708). Mihai Răcoviţ[ă], lui «Ştefan 

Rusătu, c-au fostu Sulger», pentru plingerea lui Vărnav, care 

arată că răzășii lui nui dai nimic pentru că a scos de 
la călugării de la Bistriţa <neşte fântăni de păcur[ă|». Să 
împlinească. « Veliţi bolari us.» Pecete mare, cu chinovar. 

57. laşi, 14 lanuar 7217 (1709). Mihai Racoviţ(ă], lui Şte- 
fan Ruset biv vtori Sulgiar, pentru pira lui Ștefan Varnav 
asupra egumenului de Bistrița, cu privire la «neşte făntăni 
de păcurță] la sat la Dingani și la Fărlăești». Să vadă ale cui 
sint caceli păcuri». «Veliț boleari vă Divan.» Pecete mare, 
cu chinovar, " 

58. 16 Novembre 7221 (1712). «Petre Borzea şi! cu fe- 
mea me Iona, fata lui Săviian», dai Stolnicului Ştefan Rusăt 
partea lor din Stănești. «Mi s'aă tănlat miea și cu altor 
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omen[i] tovară(ş) ai mei de am spartu o gropă de pănea de 

grăi, 140 merţi, a dum|i]sa![e). şi, căndu ai fostu la plata 

pănii, [pentru] parte me, căttă pănnea măncasem ei, nea- 

văndu cu t[e] ce (szc) plăti cu alta», dă moşia. 
59. laşi, 21 lulie 7227 (1719). Mihai Răcoviţ|ă], lui «Du- 

mitrachi biv Armaş», pentru plingerea făcută de «Maria Jic- 

niceroae, a răpăosatului Alixandri € au fostii vtori Jicnicear», 

împotriva lui «Toader Vărnav şi alţi frați a lui, fegorii lui 

Ştefan Vărnav, tai fostii Ştefan Vărnav frate Marii Jicni- 

ceroai, dzicăndă Mariia Jicniceroaia că i-ai mincat frate-săă, 

Ștefan, păn au fostă cu viaţă, multe dea surori-sa, cei saii 

venit ei de la bărbatul ei Alexandri Jăcnicer». Arată ea şi 

«izvod cu peceatea gsd., din al doilea Domnie, seriindi din 

condeiti în condeii de ce i-ai luat frate-săi Ştefan fâr is- 

prav[ă]». Îi trimesese acum Domnul la Gheorghe episcopul 

de Roman. «Și, mărgindă Alexăndrăchioaia cu cartea Dom- 

nii Meal[e] la Sfinţia Sa, tămplatu-s'ai acolo la Roman și 

Sfinţia Sa chir Ghedeon Mitropolitul, și le-ai luat sama îm- 

preun[|ă), carii ne-au arătat și isvad de la amindoi arhierii 

iscălit, scriindă din condeii în condeiă ce ai ales să-i dea 

nepoții ei.» Să împlinească deci, «cu bucate, cu moșie, cu 

ce aţi găsi, pe gudecata ce i-ai gudecat arhiereii, precum 

scrie izvodul din pontu în pontu.» «Veliţi boleri u&.» Pecete 

mare, cu chinovar. 

60. Iaşi, 9 lunie 7229 (1721). Mihai Racoviţi, pentru «Cărs- 

tiian Confetariul (sic) și Sandul Văscan, ginerii Alexandrei, 

featei lui Vasilie Vîrnav», cari se pling de «Toader și loniţă, 

fitorii lui Ștefan Vărnav», pentru moștenire. Îi trimesese la 

Ilie Catargiul Vel Log. și la Dariia Donit Vel Vornic. Se 

arată «un îispisoc din părțare (sic) de la Vasilie-Vod|ă], den 

văletul 7144 [1635-6)». Întăreşte împărțirea făcută de cei doi 

boieri. «Ilie Catargiul Vel Logft.» «Gligoraş snă Vasilie Popii 

Uricarului.» Pecete de ceară ruptă. Scrisoare foarte frumoasă. 

61. 26 Maii 7236 (1728). Grigori Ghica-Vodă, lui «Andrei 

Ruset Vel Cliuciari și Timuș Crupenschi biv 3 Logft.>, pentru 

plîngerea «fiorilor lui Ștefan Vărnav», privitoare la moșii. 

«[Partea] ce s[ă] răspundea parte boeriască..., dzicăndu
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că ai numai la cămpu Vărnăveştii, iar în silişte n'aii.» Pecete 
mică, octogonală, de chinovar, cu data de 1726, în cifre arabe. 

62. 14 lulie 7243 (1735). «Ursachi egumenul de Tazlăă» 

dă zapis <Vornicului Ştefan Rus(e]t» pentru o Țigancă. 
«Avănd fitori împreun[ă] cu dănsa trii feţi... și doă fete», 

etc. «Anița Tiuculeas|a] [a lui Tiuculj... Dumnealui Păş- 
canul Iordachi Vel Ban.» Pecetea are: «loan egumen», în 
jurul unei paseri. E pusă de două ori, cu lămurirea: «S'au 
mai pus una, necunoscându-să pecete ta din sus pre bine.» 

63. 12 Octombre 7253 (1744). «Iordachi Rus(et] biv Vel 
Med., ispravnicul Ținutului Bacăului», hotărniceşte «fratelui 
nostru lon Ros(et] Post.» la Stănești. «Am orinduit pe Ion 
Mareş Căpitanul, vornicul de sat de Șesuri, şi pe Vasli]le Ro- 
tilă, vornicul de sat de Măgireşti, şi pe Costantin Dospinescul 
ot Şes, şi pe popa Zota proin potropop, ot Măgireşti, și pe 
popa Costantin ot Șesuri, înpreună cu toț răzeșii satului 
Sităneştilor, și ai mersu de aii măsurat... Parte țără- 

nască ... Parte boerască... Parte mănzatului.» 
64. 23 Novembre7253 (1744). « Marie.Sionitas(a]» dă zapis «gi- 

nerilui loniț|ă] Ruset» că «l-am dat și l-am dăruit pe Ştefan Mertic 
ș[i] cu 3 fraţ a lui, anume Lupul ş(i] Ion ș(i] Vasile Benim: acești 4 
fraț fiind drepț vecin[i] de pe soţul meii, i-am dat ginerelui Ioniţ[ă) 
Rusle]t şi fiicii meli Zmarandii; ce dum. ginerile Ioniţ[ă)] să aibă 
a-i lua de undi s'ar găsi, să fie dum. drepț vecini în veci, ş[i] co- 
conilor dum., ș[i] nepoților». Iscălesc : Lupul Gheuca și alții. 

6ș. 20 lanuar 7269 (1752). «Ilie Cofetariul, fegorul lui Cărs- 
tiian Cofetar», vinde lui Ioniță Ruset, <gupănului Ioniţi Rusfejt 
biv Vel Med.», parte din Fărloești «și a trie parte din sa- 
tlul] Dingani şi groapla] de păcur[ă]». Între marturi: Ioa 
Bineţ, «diiaconol Ghiorghii Clipa». 

66. 12 Maiui 7260 (1752). Costandin Mihail Cehan Raco- 
viță, «la cinstit al nostru dumnelui Ioan Cantimir beizadă»!, 

i Era fiul lui Antioh-Vodă. Învăţase la călugărul grec Azarie Țigala (4, 
Hit. rom, |, p. 37). El s'a așezat în Moldova în urma căsătoriei sale aici. 
Sora sa, Aniţa, ţinea aici pe Hatmanul Paladi; altă soră era la Munteni, soţia 
lui Coustantin Dudescu (v. Genealogia Cantacuzinilor, pp. 415-9 și vol. V, 
p. 108, n0 137; vol. VI, p. 160, n“ 67; p. 566, nota la no 75). 
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pentru plingerea făcută de «boiarii noștri Ion Vărnav biv 
Vel Căpt. și Neculai Vărnav, frate-seă, biv Vel Jit.», zicînd 
că ati scrisori, «care le vei vide dumn(ejta,: din care să vor 
îndrepta că ei să trag singe din Dinga Hatmanul, și Dinga 
Hat. avănd căteva moșii, pre cari şi scrisori ati avut, dară 
din oarecare tămplare aii căzut scrisorile de moșiile Dingăi 
la măinile unora și altora, și, trecănd ani la mijloc, acum să 
arată la unii dintr'acele scrisori, şi acei la carei să află ne- 
fiind ei nici o samințiia Dingăi, să fac cu gurile lor că sint 
şi ei singe Dingăi Hat. şi vor să stăpăniască moșiile. Pentru 
care cerșind Vărnăveaştii atast[ă] dreptate, ca să s(ă] cerce 
pre acei oameni de sint niam Dingăi ori de nu sint, și ară- 
tănd că acei oameni să află în Ținutul acela de spre dum- 
n[ejta, și acolo sănt și moşiile, am socotit că o triabă ca 
acasta să poată lămuri limpede de un obraz de cinste ca 
duma[ejta, şi pentru atasta am scris dumitale, trimeţindu-i 
acolo cu carte atasta. Ce vei chiema dumn[ejta de față pre 
acei ce ţi i-or arăta că să răspund niam Dingăi, și să cer- 
cetezi cu amăruntul, şi, de nu să vor îndrepta cu dovedire 
că sint niam Dingăi și acele scrisori de moșii ce să află la 
dănşii nu sint a lor, şi să vor îndrepta Vărnăveştii, cu dre- 
sele ce aii, că ei sint cel adevărat sănge a Dingăi Hat., le 
vei face dum: dreptate, dăndu-le mărturie cu care să-ș ceia 
dreptate şi dresele niamului lor de moșii. Atasta-ţ scriem. 

[P. S.] Însă scrisorile de la măna lor să nu li să ii păn 
la Divan, numai mărturie să dai dum. după dovedire. 

Vel Med.» — Pecete mărişoară, octogonală, cu chinovar. 
67. 18 Septembre 7261 (1752). Hotărnicie la Fărloești, 

«ce aii avut cumpărătură dum. Ioniță] Roset Med. de la 
Ilie fegorul Cofetariului, cu zapis de la Sandul Văsscan». 
«Să aibă dum. a stăpăni pri căt cuprinde hliza.» 

68. 18 Septembre 7262 (1753). Matei Ghica, lui «cinstit al 
nostru dumnealui Ion Cantimir beizadă, sănătate poftim du- 
mitale de la Dumnădzăi», pentru pîra pomenită în actul de 
la 12 Maiii 7260 (1752). «Şi acei acolisători fiind în parte acelui 
Ţinut a Bacăului, și moșiile Dingăi Hat. încă fiind în Ținutul 
Bacăului, iată că i-am rănduit cu carte atasta să vie înnainte



302 DOCUMENTE DIVERSE, C 

dumitale... Să le faci dumnlejta dreptate, dăndu-le măr- 
turie încredințată, cu care să-ş ceia dreptate lor, și dresele 

de moşiile Dingăi Hat. Acasta, şi fii dumnțejta sănătos.» 

Logofătul adauge: «Pre cu amăruntul să cercetedzi, de vreme 

că ș|i] Vărnăveştii sănt de parte niam Dingăi Hat., să ei 

sama și celor niamur(i] la carei să află scrisori Dingăi Hat,, 

dar de sănt ș'aceia niam, ș[i| aș€ vei socoti cu bun[ă] drep- 

tatle) ca s[ă] nu s[ă] fac[ă] strămbătatie] la vre o parte.» 
«Cant. Logf. pro€.» Pecete octogonală ca acea notată la 

n 66. 

69. «Mărturisala oamenilor ce să răspundu că să trag din 

Dinga Hat., dup[ă] cum arată; Mai 6, 1 7262 [1754].» Iscă- 

lește «Î. C. Beizade» (litere greco-slave). 

70. 5 lunie 7262 (1754). Matei Ghica-Vodă, lui Grigorie 

Crupensche biv Vel Med., pentru piîra fraţilor Ioniţă Vel 

Vameș și Neculai biv Vel Jăt. Vărnav pe «moşenei de Făr- 

loești>. Radu Răcoviţă Vel Log. hotărește pentru «Vărnă- 

veștii de sus scriși» «5 părţi, ce să despică aceli 2 părți din 

pol sat pe cinci nume de oameni cea sînt întrun ispisoc 

de la Vasilie-Vod[ă]». «Să vie să să] dovediască cu giură- 

mănt cine să trag dintr'acei 4 oameni.» Să jure «6 oameni 

de credință». «Vel Logft.» Pecete mare, rotundă, cu chi- 

novar roș, avind armele aminduror ţerilor. 

71. 20 Novembre 7263 (1754). Matei Ghica-Vodă, lui «Ni- 

colachi Ventura, ispravnicul de Ținutul Bacăului», pentru 

plingerea lui <loniţ[ă]) Vărnav Vel Vamăş» cu privire la Făr- 

loeşti, «carea părți de moșie li-aii răscumpărat de la Io- 

niț[ă] Ruset biv Vel Med., fiind şi mai de nainte a niamului 

Vărnăveştilor... Şi trimițind ca să-ș îă dijma după obiceii de 

la cei ce or fi lucrat pe aceli părți de moşii, iar împregu- 

rașii ce aii arat şi aii cosăt și cu alte chipurli] de hrană ce 

aii avut pe acestie! părți a lui Vărnav, nai vrut să-i de 

dijma după obiceiii.» Să fie împliniţi. «Prott. Vel Logfr» 

Pecete octogonală cu marca ambelor țeri și lw A. [. &. şi 

data în cifre arabice (17.. ). 

72. laşi, 29 Maii 7267 (1759), loan Theodor-Vodă, «lui 

Vasilie Broștianul și niamului sei», pe parte din Stăneaști, 
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«parte grozăvască, t-ai dat samă că li să trage lor moșiia 

acasta de pe niamul lor, de pe Trifu Sogne, ce-l scrie în ispiso- 

cul lui Ilie-Vod[ă] și lui Stefan-Vodă, din anii 6946 [1437-8]», 

şi pe parte din Doncești. «Și dum. ispravnice să le iai 

sama și să le descurci toate pricinele, hotărîndu-le prin carte 

de gudecată.» Pecete octogonală cu chinovar (data de 1759, 
cu cifre arabe). 

73. 5 lulie7270 (1762). Inventariă după moartea lui biv Vei 

Med. Ioniță Roset. «Bucati: boi mari, vaci cu vițăi, mănzați, 

2 cai: unul șargu şii] unul lupoi, 123 stupi, însă roi den 

iast[ă] var[ă] nu s'ai pus la socotial[ă), avănd a plăti dese- 
tina. Bani... Cari sau dat la Foti neguţtoriul. (La copii: 

Maria, Irina, Ștefan, Gheorghii.] Iscălesc Ion P[ăji[ajdi, Vel Vor., 

Ştefan Roset, V[ajs[ilie) Ros[e]t Hat. şi un Grec. — În altă listă : 

<Gligoraș Ţăgan Arbănaș... Ion săn Arbănaș, Ţigan». 

74. 15 Septembre 1765. Cercetare a moșiilor de familie 

ale lui Ştefan Vărnav în Ținuturile Neamţ și Bacău. Pome- 

nit «Sfinţiia Sa părintele Iacov Vărnav, frati mai mare du. 

milorsali [Ştefan și Neculai)». — Copie. 

75. 1780. Raport al lui Lascarachi Ros[ejt Hat. în proce- 

sul, pentru Țigani, dintre «loniţi Gane, fratile şi vechilul 

Ilincăi pe cari ai ţinlujt-(o] Panaite ot Vist., fiorul lui Şte- 

fanu sin Sandul vătav, și între Costachi Brăescul, ginerile Ilenii 

Timușoai». Se arată o mărturie «de la un preot Acsinte, ce 

este acum egumenu la mănăstire Homorului». 

76. Copie de zapis făcută «de Șărban dasclalul] ot Moenești, 

la I! 1781, lunie 17»: foarte corect și bine. 

77. 30 lunie 1782. Gavril Părăscanul czuzzzără venitul 

«moșii Tazlăului Sărat de la cucon[ulj Costandin Văr- 

nav»>, cu 18 lei. Martur Sandul Veisa. «lon Popa diiac za 
Divan.» 

78. 25 August 1786. «Vasile Carp biv Vel Slug.> schimbă 

o Țigancă cu Stol. Ștefan Roslelt. 

79. 8 lanuar 1796. Zapis către Ștefan Roset, care vinde 

«runcul Stăneșştilor, să-l pașştem cu oile în astă vară după 

cum s'saii păscut ș[i] într'alți ani, şi tocmală am avut să dăm 

dum[ijsale una sută şesăzăci ocă brănză de oi sărată gata»,
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80. 21 lanuar 1801. «Constantin Bejan ot Măgirăşti» dă 
zapis lui «Toader Meran». Nume: Zahariuţa, Ion Ghineţ (Bi- 
neţ). Vinzare cu «taleri şi doao bezmeni de tară și doao 
merțe de grăii». Iscălește şi. Năstasii Chirinăș, 

81. 25 August 1801. Judecata răzeșilor «preotul Costandin 
Jigăă [şi] preot[ul]. Toad[e]r Coşciug». 

82. 15 Novembre 1803. Cercetare pentru satul Crăsteşti 
(Ț. Bacăii), unde sînt «patru bătrăni, anume: Dinga, Mihoc, 
Boldiș, Cucută». În 7247 (1733-9) trăia lanăș Boldiș. La Din- 
gani sînt c<trii bătrăni, anume Păntece,. Stan Tătar, Dinga». 
Pomenit «schitul Drăgușanu». «Mai adăogănd pe un [bă- 
trăn| Dragotă, pentru ca să înșeli pe schit a nu-ș lua dreaptă 
parte sa.» 

83. Februar 1804. Petiţie a lui Gheorghi Vărnav Pah,, 
pentru moşia ce are de la cunchiul miei». 

84. 21 Maiii 1811. Mărturie. «În vreme de sănt vr'o 60 
ani după Tătarli]!, ce mă aflam copilandru, trăind tatăl miei, 
Ioniţă Fărfaneș, într'aceia vremi, avănd multe vite, şi fiindcă 
pre aceste locuri nu putem ca să stăm cu viteli spre ier- 
natec, neavănd fiind (sic=fin) întru ajunsu spre trebuinţa vi- 

tilor, într'o vreme tatăl meii merge și cumpăra năemașul 
de la Ilii Bărsan.» 

85. 9 Octombre 1811. «Toader Bărbăii și Ioniţ(ă] Dălban 

zet Bărbăii» şi alții vind «dumnisale Postelnicului loan Tă- 

tarului» parte din Stănești, «tot [partea lui) Curbă» (szc) «şi 

o livadă a moșului Vasili a Nazarii..., fiind dfujm[neajlui 

răzeşul nostru din Vremeş». Scrie «erei Theodor ot Buc- 

șeşti, răzeş». 

86. 3 April 1812. Hotărnicie a lui Alicsandru Covrig, la 

Văleni, de către răzăşii Măgirești. 

87. 22 Februar 1825. Mărturie, «Acest Necolaii, fitorul lui 

Toadir Pricochi şi a Marii, fată Blănariul|uli, ci trag răzășii 

în hotarul Vălenilor, vinind la mine, mi-ai arătat că, făctud 

cuvînt ca ii, trii inș, să-ș vîndă parte lor di moșii din hot(aj. 

! E vorba de marea năvălire a Tatarilor — care a fost și cea din urmă — 

la începutul Domniei lui Ioan Callimachi, V. ale mele Doc. Ca//imachi, |, 

pp. XCV-VL 

  
     



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 305 

r[ul) Vălenilor di(uţi c[uconull[uli Gheorghi Virnav, aă triimis 

pe loniți Vandra şi pe un frati al săi anumi lon Precochi ca, 

făcînd tocmelă, să dei zapis, iscălindu-l şi pe dinsțul), și să-i 

aducă şi parte lui de bani ce i săva faci, ș(i], el nifiind de 

faţi la facire zapisului, ca să-ș pui degitul, n'aii fost priimiţ 

triimeşii a puni degitul în locul lui, și sai oprit și parte di 

bani, patruzăci și doi de lei, și arătînd că așa este cerut că, 

de va duce înscris de la mini că este însuș el Necolaiii fitor 

Marii Blănțăjriții], îş va întări zapisul și-ș va priimi banii, şi, 

pentru ca să fii crezut că aducătoriul cărții este el însuş, 

i-am dat atastă scrisoari, pi cari m'am și iscălit.> 

88. «În Orașa», 5 Octombre 1829. Diata lui Ianachi Cru- 

p[enschi] Aga. El spune fiilor săi că averea lui s'o admi- 

nistreze soția, care va plăti <pe la dascali, la cari din voi 

vor fi încă în vărsta aceia pentru de a învăţa prin școli», . 

D. Cîteva documente păstrate la mănăstirea 

Căldăruşani. 

1. 7123 (1614:5). «Radu Voevod fetoru Mihnei Voevod», 

pentru <jupăneasa Ioana». «Moșia mănăstiri Căldoroșeanii 

săntu acește: satu Dulban, la gura lacului, de la bolbocă 

pănă la moara birarului, pănă la gorganul Șumei»; la «pier- 

seci», Gorganele, ocina Creţului, Lăcurele. — Resumat noi. 

2. 4 Iunie 7203 (1695). «Moşa, cu fie-meă Mirea», către 

«diaconul Dobre sin căl|ulgărului Calivit», pentru că-i vinde 

«un pogon de ţelin[ă] în pădure, în fundul zăpotii, pe lăngă 

celeallalte vii». Între marturi, din Tohani, <Coman sin Dră- 

gulin î brat ego Sfăișu» (szc), «Crăzun Ţigănoiul ..., Vasilei 

ot Ghelughereani». | 

3. 28 Mart 7221 (1713). Hotarnică la satul «Dulbanului». 

«De spre Iltăii, din moara birarului, de unde să înjugă cu moșiia 

Căldoroșşeani, în curmeziș latu pănă în Boldesca, la vadu II- 

tăului... Cărcima lu Moisi..., la Nemeteţi... Unde să lo- 

vește în capete cu moșiia Creţu, din moşiia lui Vrabie slu- 

jitorul, de unde este movila Creţului». «Înpotriva movilelor 

celor mari... Theofil proin egumen Căldoș. (s7c), martor, 

71304. Vol, VII. 20
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Dragomir Drăgulenescu, ispravnic la viile domneşti, martor, 

Stantul: Sutașul mart[ur], Coman Portărelu, mart[ur], popa 

Pascu ot Boldești, mart[ur), Muşeati ispravnicelu, Moisi, mar- 

tor). Copie de «Chiriţă Logofătul Div[anului]». 

4. 4 Novembre 7237 (1728). <Barbul Logofătul snă Tanasie 

Portar» dă zapis «dumnleallui vătaful Alexă za copii din 

casă», pentru «moșii la Grecii de sus ot sud. —, ce ati cum- 

părate cu zapis de la dumnleajlui Drăghici Pir(a]r Gre- 

cean[u].... De spre balta Căldărușanilor.» E pus a trage mo- 

şia de către Iordachi Creţ|ullescu Vel Vornic, Dimitrachi 

Racoviţă Vel Spătar, Bircă Cojăscu Vel Logofăt, Barbu Me- 

rișanul Vel Clucer. Pitarul Drăghici Greceanul era în ceartă 

cu egumenul Theofil de la Căldărușani, «de către apa Căl- 

dărușanilor>. «Ai adus pre egumenulii dinpreună şi cu toți 

călugărași ... Un stejar mare, care l-am și înherit, și am pus 

şi chiar lingă dinsulă un bolovan de lemn; care stejari iaste 

în coastă în crîng ... Dintr'acelă copat am tras în jos», după 

«pătuiala> ce ai făcut, «Pină în siliştea cea mare... A dooa 

trăsură s'aii trasi din piatra măn[ăjstirii Căldărușanilor în 

jos... L-am pus din dosul stupinii... Marginea moşiei Bor- 

duful ... Moşiia dum[nelei jupănesii Cămărășoaei, a dum[nea|- 

lui răp[osajt|ullui Hasan Cămărașu... La capul moșiei, la Col- 

tagii... Matca Colcagului.» E de față și Radu fiul Pitaru- 

lui, «Costandin copilul din casă... La datulii moșiei.» — 

Copie. 

5. 7262 (1753-4) «Filaret mil. bj. arhțiepiscop] i Mit[ropolit] 

Uglrovlahiei]!. Cuvioas[e] egumene chir Nifon de la mănță]stirea 

Sinaia i cuvioas[e] egumene chir Parteni de la măn[ăjstirea 

Lespezil[e]» : carte de blestem pentru o pricină a Căldăru- 

șanilor cu privire la nişte munţi. 

6. “0 Miptoy Prhdperoc 2 către «chir Savva, năstavnic sfăntei 

mănăstiri Căldăroşani». 

«Noi mai zăticnindu-ne aici din poruncă, trimite Prea 

Sfințiia Sa părintele Mitropolitul, după rugăciunea ce am 

1 £ cel d'intăiii Mitropolit muntean cu acest nume. V. /s, /iferaturii ro- 

mâne, |, p. 515, 

2 Pentru acest archiereii Filaret al Mirelor, v. Zs£. Zi. rom, la tablă. 
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făcut, pă prea-cuviosul arhimandrit a sfintei mănăstiri Dea- 
lului chir Grigorie, pentru pricina zăgasului dumi(sale] Șăt. 
Ștefan Grecean(u]; deci să cuvine Cuvioșiilor Voastre să 
staţi părăşi pentru toată paguba ce s'ai făcut d'intăiaşi dată 
mănăstirii dintr'acastă pricină: .. . la malul mănăstirii la poduri, 
la poalele vii, pomii ce s'aă uscat din venirea apei, la Moaa 
Săracă înecătura roatei din jos și zăticnirea vănatului peş- 
telui să o jăluiască şi părinții şi însuși păscarii. Iar după multa 
rugăciune a numitului boeriii, și după regealile obrazelor celor 
mari ce ne-aii pus mijlocitori ca să nu să tae zăgasul, am 
socotit ca, de vapune dum(nealui] cu cheltuiala dumlisale] taraşi, 
atăt la mal, căt și împrejuriul vii, pănă unde iaste poalele 
întinse (ca să putem să mai înnălțăm cu adăugire de părmăntu), 
și de va face amăndoă podurile cu cheltuiala dum[isale], și de 
va da înscris așăzămăntul ca să aibă voe păscarii mănăstirii 
să pue coteţe pă moșiia dum[isale) în baltă şi peste toate ho- 
tariul căt să să înnalțe zăgasul dum[isale] cu semne mari, pă- 
unde să va socoti, va da zapis la sfănta măn(ăstțire cu 
prinsoare, şi așa va rămănea zăgasul netăiat, şi iar atasta o las 
la socoteala și sfatul de obşte al Cuvioșiilor Voastre, cum 
veţi găsi cu cale mai spre folosul mănțălstirii să să urmeze, 
pentru că nu voim din zilele noastre să rămăe pricină de 
stricăciune mănăstirii, nică pohtim să rămînem suptuhulă şi suptu 
blestemul celor după urmă. Pă lăngă cealelalte ce am zis mai 
ss, în legătura ce va da prin zapis boeriul, să să pome- 
uească și de Moara Săracă, ca nu cumva să înnece umflă- 
tura apii... Şi să chemați și pă Ivan Morariul, ca să fie şi 
el, că poate va povăţui şi el ceva spre mai bună întărire. 
Însă arhimandritul chir Grigorie iaste a zăbovi acii în mă- 
n[ă)stire ; ci să căutaţi întru toate să-i dați cuviintoasa cinste, 
şi Ja biserică, și la masă, și la cercetarea hranii și odihnii, 
atăt Cuvioşii Sale, căt şi oamenilor Cuvioşii Sale. Să vă fe- 
riți să nu să facă turburare în mănăstire, ca să nu vă să po- 
nosluiască viiața, ci toate cu înţelepciune să şă urmeaze, ca 
să să proslăvească numele D[oJmnului prin buna orînduială 
a vieţii cei sfinte a fraților. La noi, în chiliia cea mare sai 
în cea mică, unde va pohti, să-i fie șăderea și odihna, aș-
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ternutul, şi, orice va fi trebuinţă de odihnă, să să dea din- 

trale noastre, că, ca înşine pă noi, îl trimitem măngăitoriu 

Cuvioşiilor Voastre, şi dorim ca să auzimu căzuta mulțămită 

de la Cuvioșiia Sa.» 

7. București, 11 April 1797. Dan, fiul lui Dan, şi loan 

«Gamulia» arată că ai o prăvălie la poarta bisericii Sf. 

Gheorghe (din Bucureşti), de .la Mitropolitul de Betleem, Po- 

licarp. Ei vor răspunde cotăritul, fumăritul şi o sumă la Sf. 

Mormiînt pe an. — Grecesc. Copie. 

3. «Catagrafi de toate lucrurile mişcătoare şi nemiş- 

cătoare ale sfintei mănăstiri Căldărușani, ce sai dat în 

seama cuviosului arhimandrit igumenul chir Dosithei, după) 

moartea cuviosului arhimandrit Dosoth(eli; 1807, Septemvrie 

20... 

Cărţi greceşti... 4 tomuri ale Vizandidi, 2 canonul sf.... (), 

tălmăcit de loan Miron, 1 hronograf veachiii .... 3 totale 

lui Meletiie, Istoriia Bisearicească. . ., Adunare din istoriia cea 

veache şi nooa..., Grammatică a lui Theodor Gazi, Gheo- 

grafie a lui Daniil și Grigorie ..., Istoria Ierusalimului... ., 

Filad|ă)] himichi filosofia, 2 filad|e] cu rugătuni greceaşti și 
turceaști . .., Metanoon didascomenos, 2 tom/uri) mari loan 

Damaschin, grecesc și latinescu ..., 2 hronografuri veachi, 1 ca- 

zaniile Duminicilor, turceaști cu slov[ă] grecească . . ., lexicon 

latinescu, greco-latino; o carte mare lătinească, 2 to[muri] 

mari Tilcu Biblii, a lui Grigorie Ghic[a] Voevod; 1 filad[ă] 
tipăritu în Țarigrad de Postelnicul Vasfijlachi, 1 tom al 

lui Ipocrat, I grammaticu ce să numeaşte Eiimologhicon, 

I grammaticu mare a lui Neofit, 1 tom al lui Socrat 

<..„ 1 carte mică latinească, 1 Plutarh, Luchianos și 

alți filosofi, 1 filad[ă) atingeri pentru credința Latinilor. . ., 

1 Istoriia Eladii, 1 lexicon triglosu ..., 1 filad[ă] cu stih[ujri 
gheograficești, 6 tom[|uri] ale lui Thuchidid, 1 carte a dasca- 

lului Lambru:, 1 lexicon latinescu..., 1 Filocaliia greco- 

lâtino, 1 Mreaja apostolicească, 1 Învățătură pentru gheometrie 

„..; 1 latinească cu multe figuri de țări. .., 1 halimă..., 1 hro- 

1 Photiadi, V. 754, 34, poza., la acest nume.   
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nograf vechii . .., 1 loghică greco-latino...., 1 filad[ă) a lui 
Mavrogheni de starea Țări-Rumăneşti! ..., 1 grammatichi 
gheografichi, 1 Istoria lui Pilpaidos?. .., Orthodoxos omologhia, 
tipărită la Bec..., Gramatică a lui Cost(a]ndin Lascareos?, 

I filadță] cu stihuri asupra lui Ipsilant, făcut(ă] de pop[a) 
Zoia ..., 1 grammatică greco-latino, Pentru pashalii, 1 grama- 
tică mică talinească, 1 lexicon greco-latino, ipac.... Cărți 
romănești ... 2 mărgărite veachi, Divanul Lumea cu Înțe- 

leptu, Sf. Vasilie Exaimeron, 2 tom[uri] scrise cu mîna: Ever- 
gheticos ..., 1 Sf. Grighentie cu Ervan Evreul ..., 15 alfa- 
vite tip[ăjrite, 1 Pentru Damaschin, cartea a dooa, 1 Viiaţa 
Sf. Nifon, 1 ale Sf. Vasilie hotăriri pe scurt, a lui Theotochi 
pentru tundere ..., Marco Pusnicul, Viiaţa Sf. Antonie, Sin- 
glitichi, Calist Catafighiun, Cîntarea Cîntărilor tilcuită, 1 fila|d]ă 
Învățături părintești ..., Învăţături pentru botezul ereticilor, 
Casoslov moldovențe!scu . .., Urmarea lui Hristos5; 3 prăvi- 
lioare vechi ..., Stavrofiia ..., 1 pravilă mare..., Viiaţa 
lui Mathei-Vod[ă], ctit[ojrul măn[ă)stirii $. .., Liturghie rusească 
cu tipicul rum[ănesc . . ., Stihuri tipărite la Braşov ..., Cu- 
vinte la morți, tip[ăjrite în Ardeal? . ..,2 lexicoane neispră-. 
vite. .., Carte cu învățături pentru obşte..., Tipicul cel 
mare, tălmăcit şi scris de Macarie Arhimandritul 8, 

1 E vorba de traducerea grecească a operei lui Baur. V. sp. 744, om, Il, 

p. 101. 

? Bilpai, fabulist, 

3 Lascaris. 

1 Probabil Poflizoi Lampanitziotul (v. Zs7, îi. rom, UI, p. 28). Broşura nu 

era cunoscută. 

5 Manuscript. Traducerea lui Klein nu apăru decit în 1S12 (754. 447. rom, 

II, p. 412). ” 
6 Părintele stareţ mi-a vorbit despre un manuscript ca acesta care s'ar 

păstra la Sfinţia Sa, dar nu l-am putut vedea, 

1 De Samuil Klein (1784). V. Ze. Hz, rom., II, p. 411. Propovedaniile la 
morzi ale lui Petru Maior nu ieșiră decît în 1809. V. iid, p. 246. „7 

8 Pentru Macarie, v. sf. Zi? rom. IL, pp. 2756, 391, 394. Fost archi- 
mandrit la Bistriţa și dascăl, el a mai tradus și canoanele vechii picturi bi- 
zantine (v. Tzigara-Samurcaș, în Omagiu lu? C. Dimitrescu-lași, București, 
1904), Pentru alte manuscripte ale lui, v. Aanuscriptele mănăstiri! Cernica, 

extras din «Biserica ortodoxă» pe 1902, p. 17 (n 125), p.23(n0 156),p. 24



310 DOCUMENTE DIVERSE, D 

Cărţi tălmăcite şi scrise de Arhimandritul Macarie: 1 carte 
b[olgoslovească, Oglindă tainică a vieţii călug[ă]reşti, 1 a Sf. 
Calist, 2 Vieţile din luna lui Iunie, jum[ă tăţi, Cuvănt la Sf. Marele 
Muc|e)nic Dimitrie, 1 a Theodoritului, 1 luna lui Mai, Ioan 
Damaschin, Dimitrie al Rostov[ullui, Ioan Scararul, luna lui 
Octomvrie, luna lui Fevruarie, jum[ă]tate Martie, Theotochi, 
Slujba Sfântului Angheili, Piima sa cu învățătură, Enghiclo- 
pediia, Sf. Chiril Alexandr(ias), Ceale patru Cărţi ale B[oJgos- 
lov[iei], Apocalipsis tilcuit, a lui Thedorit, pentru proniie. 

Cărţi slăvlo]neaşti . „„ Noii şi veachiu testament latinesc . . . 
Theologhiia lui Procopoviă latinească, 1 lexicon, 1 țercovnii 
slovarii, 1 Istorie veache ..., 1 Rozischi.» 

Apoi moși!: Căldărușanii, Vălcăneștii, Lipia, Bărboșii (de sus şi 
jos), Moara Săracă, Berileștii, Răsămnicile, Căntuleștii, Cervenia, 
Frăsinetul, Cătuzeștii (Ilfov), Licăreștii, Creţeanca, Crunţii (la- 
lomiţa), Metemul, ce-i zic Brăg[ă]reasa, Amarul, Căbuneștiă, 
Muntele Urlatul (sud Saac), loc şi mitoc în Bucureşti «în 
mah[aji[aua] armenească». Metoașele erai : Circul (moșii : Jugu. 
reni, Tiga Mică, parte din Pătărlage), și Surachii (moșii: Căr- 
buneşti, Aricești, Păcurari). Vii la Ceptura, Bradu, Sadurile, 
„Doaroteni (sud Saac). 

9. 19 Maiii 1816. «Adecă ei Stoian Polcovnicul> dă zapis 
egumenului Dosithei de la Căldărușani și soborului că a fă- 
cut pe moșia mănăstirii, la Păşcani, «acareturile ce să vădă îi 
alte cîrcume». Promite a da «pă fieştecare an chirie cite taleri 
una mie ... Şi eii să stăpînesc toate acareturile ce sînt la 
Pășcanfi], cum am stăpînit și pănă acum, icîrguma din mar- 
ginea pădurii de spre răsărit de la dumbravă, să mă neguță- 
toresc într'însele, precum m'am neguțătorit pănă acum nesu- 
părat, și nici mănăstirea să nu înnalțe chiriia, nici eu să nu 
cerii scăzămănt, nici să mă scoaţă în toată viiața mea. lar 
după moartea mea, atît acestea ce să află, cît și ce vor mai 
face, să rămie ale moșiei, adecă la mănăstire.» — Întărit de 
Divan. 

(n 162, 186-9), p. 25 (nle 197-201, 203-205), p. 26 (n 209), precum și lorga, 
Două biblioteci de mănăstir): Ghighiu şi Argeş, Bucureşti, 1904, p. 58 (n2 19).  
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10. Ii! Mart 1822. «De la otcărmuirea Valahiei.» A ho- 

tărit a se opri «catahrisele», «să zăticnim jafurile, să oprim 

năpăstuirile, și dreptatea să o îmbrățișăm... Însuși dum- 

nealui epistatul Spătaru, ca un iubitor dă dreptate, cu pa- 

guba dumisale priimește și voeşte a să pune la cea mai 

bună rînduială» : a) Spătăria trimetea «volnicii pă afară pentru 

cei amestecați în fapte de hoţii şi în alte răotăți, căci niza- 

mul înţercării hoţilor și a prinderii lor iaste îndatorat Spă- 

tariul, de aceia și are căpitani și slujitori i polcovnici prin 

toate judeţile; însă şi acastă trimitere pe afară cu volnicie 

de aduce pă oricine, să făcea prin știrea și marifetu isprav- 

nicilor, iar de la o vreme încoace aii venit acele volnicii la 

catahrisis : întîi că rădica oameni de afară făr de marifet 

sau știre dă ispravnici (cari, și din «enteres», tăceaiă], apoi 

cu volniciile s'aă întinsu a trimite pe afară și pentru alte 

pricini, cum datorii i alte pricini ce să urmează între lăcui- 

tori şi să cuvin a să cerceta la judecată politicească, îi ră- 

dica şi pă aceia iarăşi făr de marifet dă ispravnici şi prici- 

nuia cheltueli şi pagube oamenilor. [De acum va fi cu ade- 

verință de la ispravnici, iar pentru aducerea la Bucureşti, «să 

facă alegere în scris ca cu aceia să-i aducă mumb|ajșirul». 

Alte pricini să se caute «de isprăvnicat și de judecătorul 

judeţ[ullui», cu drept de apel la Divan.]; b) «Căpităniile şi pol- 
covniciile după la judeţe să să facă de acum înnainte prin 

alegere ispravnicilor judeţului», -cari vor da și chezășie la 

Spătărie ; c) «Polcovniciile ceale mari care umblă prin judeţe 

după hoți să nu fie volnici de acum înnainte a merge prin 

județe ca să se preumble prin sate, făr de numai cînd să 

va auzi undevași hoţi, acolo numai să meargă prin porunca 

Spătării, [căci așa se fac «zmăcinări lăcuitorilor și cheltueli 

zadarnice»). Nici să fie slobozi polcovnicii sai căpitanii a întra 

în pricini dă cercetări vechi, nici în pricini care vor fi cer- 

cetate de alți polcovnici sau căpitani de mai nainte»; d) <Pol- 

covniciia Viăsii, care este întocmită și așăzată cu pronomion 

de privileghiuri domnești a fi nestrămutat în cit va sluji bine, 

și avaet să nu i să iă cu nici un fel de numire, care iaste 

îndatorat a păzi și mănăstirea Căldărușanii și pă drumașii ce
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trec pe acolă a fi fâr de grijă; la care polcoviicie fiindcă 

părintele dumn[eallui Banului Grigorie Ghica ai fost îndem- 

nător facerii aceştii polcovnicii și prin alegerea dumnealui 

s'ai fost așăzat și polcovnicii după vremi, de aceia s'au găsit 

cu cuviință ca și de acum înnainte să să păzească nizamul 

şi orînduiala ce iaste întocmită prin sineturi domneşti, și să 

fie dum|neallui Banul Grigorie Ghica cum ai fost și părin- 

tele dumn[ealiui, ca să [să] orinduiască polcovnic dă cinstita Spă- 

tărie acela ce să va alege de cătră dumnleajlui Banul, prin 

ştirea şi a părinților Căldărușani, făr de dare dă avaet, care 

are să fie nestrămutat în cit să va purta bine»; e) eLa că: 

pităniia ot podul cel mare al Colintinii, care s'aă făcut după 

cererea dumn[eajlui Banului Grigorie Ghica, să să orindu- 
iască căpitan dă cinstita Spătărie acela ce va fi ales de 

dumneallui Banul, şi avaet să nu i să ia, carele în cită 

vreame va sluji bine, să nu să schimbe în toată viiața lui. 

Deci acastă orinduială fiind pentru bine şi folos obştesc, şi 

spre zăticnire a nu să face nedreptăţi și jafuri lăcuitorilor, 

am lăudat bună cugetarea dumn[eallui Banului și am întărit 

cu iscăliturile noastre ca să să păzească de acum înnainte 

nestrămutare, pohtind şi pă alți iubitori şi răvnitori de fapte 

bune ca să binevoiască şi să ajute a să păzi atasta totdea- 

una.» Iscălesc : Grig[o)ri Ghica Ban, Barbu Văc[ăJr[es)c[u] 
Vel Ban. 

11. 10 Maii 1823. «Grigorie al Ungrovlahiei adeverez, iaste 

întocmai după cea adevărată.» «David zugrav» arată ce a 

lăsat în Brașov «la chir Niţă Creţoiii, la Crăciunoaia, într'un 

sipetaș»: «galbeni înpărătești, galbeni olandezi, galbeni fran- 

țozești, galbeni venetici, mahmudiele, funduci, ruble muscălești, 

1 pereche Troiţe de argint cu moaște sfănt. Panteleimon, $ 

măreaşi vechi, 5 petace tot vechi, 1 cutie cu verne lacu, 1 

tumfea de aur, 2 colțuri dă piatră i altele mărunţișuri din 

văpsele ..., 2 spatle dă os, 1 flispenzel, 1 pereche ochelari 

cu 2 rînduri de sticle, 1 pereche călimiri dă marmură ..., 1 

cutie dă zaharicale, 1 felegeanu dă marmură cu flori al- 

bastre..., 1 pereche cumpene pentru galbeni. .., 3 sticle dă 

borves rătundi, 1 caramfilă ..., 1 măestrie pentru scosul iz- 
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voade, 1 pilă dă fierii, 1 ghergheburnie, 1 lespede cu. co- 
roatul ei 1». - 

12. iii lunie 1829. Împrumut către Mitropolie «cu taleri 

zece miie, cu dobăndă la pungă pă an taleri cincizeci, cu 

acest așăzămănt, ca aceşti bani să rămăie nestrămutaţi din 

sfănta Mitropolie în veci, şi dobănda la t! una miie ce să 

adună dă an, săo răspunză sfânta Mitropolie la 10 mănăstiri, 

căte t! o sută... Orănduită afieromă în tot veacul.» Notă: 

«ai rămas desființat, fiindcă Logofeţiia biseritască ai trimis 
acești bani, una mie aslani (sic ?2=—lei), la moştenitori, nemai 

vrind Mitropolia ca să-i ţie cu dobăndă». 

E. Documente putnene nouă, din colecţia d-lui avocat 

Ştefan Georgescu din Focşani. 

1. laşi, 7 Maiii 7143 (1635). Vasilie-Vodă, pentru «Dabi- 

jea staroste»?, care aduce zapis «de la Petrea şoltuz și de la 
12 părgari din tîrgul Agudului» pentru vînzarea ce i-a făcut 
«Tudora fata lui Dragotă, nepoata lui Oțel, și Avrămiia fata 
lui Puşcă, şi ea nepoata lui Oțel, și fiii ei» a unui «vad de 
moară, vadul lui Puşcă, din gi Stoești», fiind el pircălab, 
pentru 200 de taleri, — marturi aflindu-se preoți și Eremiia din 
Păţujneşti, Iura din Bărlădeşti. Întărire. « Pătraşco să(n) Bașot[ă], 

Vel Logf. Ionașco.» Pecete mare de ceară. — Slavon; şi tra- 
ducere din 181Ş. 

2. lași, 7 luiie 7157 (1649). Vasilie-Vodă, «la starostii de 

Putna», pentru pira lui «Dumitrașco Vătămanul de Focşeani 
și Dumitrașco Toderin de acolo, cu Drăgşan ot Floreşti şi 

cu alți oameni ai lui, pentru hotarul satului Stoeştilor de 

lăngă Focşeani, dzicăndu cum acel hotaru l-ai ținut ei 

pre gumătate; iară Drăgşan ai arătat şi un zapis de 

pără de la Radul-Vodi, cum să ţie acel hotar gumătate 

Dumitrașco Vătămanul și cu oamenii lui, iară gumătate de 

1 În testament, el lasă sume la multe mănăstiri și la «părintele Pogonianis, 

la părintele Cerveno», «la velniţa dă la Căldărușani, la velniță dă la Ţigă- 

nești», «la pușcărie i la grosuri» şi «la Stoian zugraf». 

2 De Putna. E Dabija-Vodă de mai tărziii.
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hotar să ţie Drăgșan şi cu oamenii săi». Să cerceteze și să 

puie în vigoare hotărirea lui Radu-Vodă. «Leca |Uricariii).» 

Pecete mare, rotundă, cu chinovar, 

3. Iaşi, 15 Februar 7163 (1655). Ghiorghie Stefan-Vodă, 
«lui Ramandi ce ai fost Vistiarnic, nepotul Chiriţei Postelnicul»!, 

ca să ţie «toate ocinele și satele cu hilişteae şi cu mori și cu 

vecini şi cu tot venitul, şi vii și alte ocine, toate căte să vor 

afla de a Chiriţei aicia în ţara Domniei Mele, pentru căci 

să cade lui a le ţinia, căci-i nepot de sor[ă] Chiriţei.» «<lo- 

nașco Rusul Vel Log|olf[ă]tu. Eftimie.» Pecete cu chinovar, 
mare, rotundă. 

4 25 April —. «Irimiia Dabijea» vinde «un vadu de. 

moar[ă) întreg la sat la Căpotește și un pămăntu», ce-l avea 

«de la Drăguţa şi de [la] ficorii ei, dela Ion și de la Neculai 

fiorul Savei Ghitfalei, şi de la Ion Trufaşul, şi dela Grosul, 

şi dela Cozma Răspop de Guţeşti, şi de la Petria ..., și acel 

pămăntu l-am văndut Sfinţiei Sale părintelui Mitropolitului 

Varlaam de Sutav(ă]». Între marturi: Radul părcălabul, Lu- 

pul Sbărcea, Condrea snă Golan, Orga ot Focşeani, “Țuţuian 

ot Păunești și David de Boul şi Vasfilie Văntul ot Purdu- 

şeșt[i]». Scrie «Slăvil(ă)». 
5. 20 Decembre 7168 (1659). cAntimiia i Niculae hie-mieă» 

vind o vie «de la Deochiaţi» «lui Costantin fecerului Oanei, 

dereptă 25 de lei bătuți, pentru o robie ceam fostu noi că- 

dzuţi ş'aă îmblat.,. scos di robie, și aii dat şi acei bani 

pentru noi, 25 de lei bătuţi». Între marturi: Afutudur 

(=—Aftodor). «Vă dnii Bica [Ghica] Voevoda?.» 

1 Paleologul. V. vol. V, p. 82, no 18; cf. iid, p. 614 şi aici, mai sus, 

p. 211, nota 2. — La ştirile de pănă acum asupra familiei Movileştilor, din 

care el făcea parte, să se adauge aceasta: la 24 April 7114 (1686), din Iași, 

mama și soţia lui leremia-Vodă: nwkruwk mapa H Hanca&Ta CAN Epemia 

MOTHAG BOEROA, Scriii preadnicului lor de la Hirlăă, vierilor și vătagului ae 

vieri pentru o jalobă a călugărilor de la Neamţ (Bibl. Ac. Rom., doc. '7/Lxx11). 

2 Gheorghe Ghica-Vodă era la ş Septembre 1659 în lagărul de la 'Țuţora 

(Bibl, Ac. Rom., doc. 25/1xX), iar la ro Septembre în satul Cîrniceni (<Lăr 
niceani») (Bibl. Ac. Rom., doc, 2%9/x117). Aceasta, din causa luptei cu pri- 

beagul Constantin Șerban. — Din documentul de faţă ar resulta una din două : saii 

că noul Domn, Ștefan Lupu, nu-și luă în primire Scaunul aşa de răpede cum 
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6. 10 August 7169 (1661). «Toader Cohodariul>! vinde 
«doao pămănturi în frunte de sat la Stoeşti... Dabijei Ma- 
rele Vornic şi &upăneasei dumisali Dafinei, dreptu șes[e] 
dzeci ug.». Marturi: «Alexandru Costin Pitariul și Costantin 
Păharnicul şi Ghinia neguţitoriul şi Irimiia fiorul lui Pă- 
irîşcan de Bătinești și Cerbul de Domnești şi Toader fiorul 
lui Istratie de Bătineşti şi Sladie de la Cruce, şi alți mulţi 
cine s'au prilejit». Iscălește: «Costantin biv Cașnic». 

7. laşi, 28 ianuar 7170 (1662). «Toader Cohodariul, fito- 
rul Samfirei, nepotul lui Vartic &-au fostu Vornic-Mare», vinde 
parte din Stoești «Măriei Saal|e] Ion Evstratie Dabijia Voe- 
vod, din mila lui Dumnţejdzăi Domn ([ă)rii Moldovei. . ., și 

afirmă rapoartele venețiene (în ele suirea lui Ştefan-Vodă e anunțată încă de 
la 8 Decembre st, n.) (v. vol. IV, p. CCCIV, nota 2), sati — ceia ce e mai 
probabil — că în satul Deochiaţi, din T. Putnei, se credea că «Bica» dom- 
nește încă la o dată cînd urmașul săii stătea acuma în Scaun. 

1 Era din Birlad, V. vol. VI, pp. 23-4, nle q1-2; pp. 27-8, no ş6. — 
Pentru Vornicul Vartic, v, vol. V, p. 6rr. 

În documentul păstrat la Archivele Statului, S/ Sava, XXXII,8, şi datat 
<Sovejiia, Iul. o, vit 71ş2 [1644]», «Toader fetorul Sanfirei, nepotut lui 
Ursu Vartic Vornicul», dă un zapis <Măriit Sale creștin Matei Băs[ăjrab Voe- 
voda, Domnul Ţărăi-Rumăneșt(i]», pentru că-i vinde Țigani «de moșie», pe 
ughi: ug., 100 galbini», ca s[ă) fie Măriei Sal(e) şi svintei mănăstiri Dobro- 
miri din Sovejiia, ce-i iaste hramul rojdistzo ZIvos. Marturi: «boiari din Di- 
vanul Măriei Sale lui Vasilie-Vod(â] şi de “Ținutul Putnii, anume Răcovii(ă] 
Cehan Logofătul și Dumitrașco Sulgeariul și Ursu Vartic Vornicul şi Dabijea 
părcălabul [viitorul Domn] și Saia Pitariul și Ionij[u] şi Pătrășcan Cămărașul 
şi Sava Cămărașul şi Ștefan Căpitanul și lrimiia și Bărlădian și ?op[a] Murgu». 
Asupra mănăstirii din Soveja a lui Matei-Vodă, v. vol. IV, p. 0XC, nota 3. 
Tot acolo, n* 6 din pachetul XXXIII cuprinde un act de vinzare asămănător, 
de ia ruda lui Toader Ciohodarul, <Ursu Varticovi€ b[iv Vornic al Măriei 
Sale] Io Vasilie Voevod Domnul... [Moldovei] iubit creștin Mateiii b(asa- 
rab)... şi slava Măririi Domnului, ,. în Ținutul nostru al Putafei] ,,, chie- 
mămu-ne și noi ade[văraţi răzeși] ,.. (am vîndut la] aGastă mănăstire... saă 
de vre o nevoe ce s'[ar întîmpla]... ne-am sculat de am venit la Măria [Sa și 
i-am vîndut] satul Urseștii, de [pe apa] Bărladului, care mi-a ,., [eliro]nomie, 
incă i-ai fost d ,., freja şi de la Pet[ru]... şi de la toți nepoţii ..., şi de 
la toți strenepoţii , .,, de strămoș de în zille]i[e]...; și am luat toți bani în... 
G[in]stit Sveatul Mă(riei Sale... ca să fie neclătit] în veacu, însă toț măn.... 
250, iar apoi văzind... miluit încă cu 10,0002 (rupt).
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a tot rodul Mării Saalţe), cine va aleage Dumn[ejdzăă ... Au 

şi mai cumpărat Măriia Sa Vodă şi din nainte vreame, în 

boerie, casăle noastre şi viile și moara și doao pămănturi... 

Pentru că€ și Măria Sa Vodi s'aii milostivit şi ne-ai ras 

dajdia &-am avut de de multă vreame la Visteriia domnească, 

şi ne-aii făcut odihni la casa noastrî.» Iscălitură și pecete. 

8. laşi, lanuar 7170 (1662). <«Racoviţ[ă] Cehan Vel Logo- 

flăjtu» și ceilalți boieri! mărturisesc pentru vînzarea moșiei 

lui Cohodariul către Domn. Iscălituri. 

9. 9 lunie 7170 (1662). Evstratie Dabija-Vodă întărește 

lui Vasăian «un vad de moară pe gărla ce vine din Milcovu 

cel mare, ce să zici vadul Muntiancăi, ci este mai sus de 

tărgul Focșani..., în ființa răzășilor lui din tărgul Foc- 

șanii». — Resumat din 1842. 

10. 24 lunie 7173 (1665). «Sturdze den Igeşti» vinde «lui 

Enachi Căm(ăjraşul? o moară] făcută] în sat în Igești, cu 
șes[e] pămănturi în frunte, dentr' apa Putnii păn hotarul Să- 

rețeanilor ..., de ne-am scos capeteli de la robie... Mam 

întrebat toți frații miei şi toate rudele meale şi toţi rădzeșii 

mel.» Marturi: «Ionașco biv Vel Putar (s26) i Vas[illachi biv 

Stolnic i Vas[ijlie biv Putar (s24), staroste de Putna, i Irimiia 

vătav hănsari i Toader căpitan Curteni îi Ghiorghii Vornec 

ot Stredzăști î Cerbul Vornic i Condrat den Igești i 

Sail (sc) hănsar [ot] tam, Dumitraș slug[a] lui Voa[ă], ot 

tam, Toader Dolhan ot tam i Fetion o[t] tam, Gavril Tolea 

ot tam, Gheorghie s" Costantin ot tam, Movila ot tam..., 

Măriian s" Condrat», Mai iscăleşte: «Mirce Vătăman». Sluga 

lui Vodă iscăleşte cu măna lui. — «Să s[ă] ştie că zapisul de 

la lane Clucerul este la un talhar, la Dumitru Paicul c-ai 

fostu siug[ă] la Costantin Căm[ă]raș, fetorul Vorniculţui] lui 
Iordach[i] ; făr de ni& o trab[ă) în ceri nește bani, 3 lei... Și 

1 Nu li-am dat numele, pentru că ele se pot găsi în actul resumat în vol, 

IV, p. COLVIIIL, nota 1. 

? Jani saii Ienachi Cămărașul de Ocnă, de la care s'aii păstrat scrisori 

către Braşoveni. V, Iorga, Socotelile Brașovului, p. 155. EL a fost ucis (cE- 

nachi gramaticul, fiind Camaraș la Ocnă») în 1686, de Cazacii lui Sobieski 

(Neculce, p. 232). 
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el, fiindu în voi stăpănilor la Mărie Sa Mihai-Vod(ă], ai 
triimis pi Brag Armaș, iar un tălhar, pentru acei 3 lei, și 
m'eii luat și o iaplă], ș(i] banii i-am datu ei.» 

II. lași, 14 Mart 7175 (1667). «Melintie fetorul lui Băr- 

can şi a Ioanei fata Giurcăi» vinde vie «în hotarul Ciurbeș- 

tilor», «lui Nicolaii Racoviț[ă] Hatmanul». Marturi : «Solomon 

Bărlădianul Logofătul cel Mare, și Miron Costin Vel Dvornic 

nijneai zemli, îi Vasilie Vel Dvornic vişueai zemlie, i Sta. 

matie Vel Postelnic, i “Toderaşco Iordachi Vel Spătar, i 

Apostolachi Vel Cașnic, i Ursachi Vel Vistiiarnic, i Gligorașco 

Hăbășescul Vel Stolnic, i Statie Vel Cluciarii, i Lupașco 

Buhuș Vel Şătrar, îi Toader Veatreş, i Toader Cocărlie, i 

Dumitrașco Roşca, i în (și alt] Dumitrașco i Roman, dvorniţi 

glotnii». Iscălituri. 

12. I9 Februar 7177 (1669). «Gheorghie fitorul Toderachi» 
vinde vie, «de la Necula Cămănariul», şi pomi, «de la Berilă», 

la Clipiceşti (Ținutul Putna), lui « Vas[i]lie Capezan ce ai fostu 

staroste în tărgu în aş», pe «galbeni bani gata». Marturi: 

«preutul Necul[ai] de la Sti. Neculae şi preutul Gheorghie 

iară de la Sti. Neculae și preutul Nicul|ae) de la Besiarica 

Doamnii și preutul Niculae de la besiarică din Broştiani şi 

Ion Moschici starostia și Niagul Șelariul... și Atbulbul 

(sic) Soponariul de Focșiani și lonaşco Părciul şi Burnaz şi 

alții oameni buni sănte (s7c) vecini pe lăngă acia vie». 

«Scrie Dumitrașco diiacul de la Măriia Sa Doamna Dabijii- 

Vodă !.» 

13. 17 Octombre 7180 (1671). «Bejan Gheuca biv Pitar? i 

Pătraşco biv Log[olfăt» mărturisesc pentru <Măriia Sa Doamna 

Dafina și cu alte săminţii a răposat Dabijei-Vod[ă]», ce ai pri- 

cină «cu un om anume Necula, fisorul popei Ursului de Stoești» 

şi ai lui, pentru nişte vii. Ei ai pus vie fără drept pe locul 

lui Dabija-Vodă. <Cănd ai fost acmu pre după viiața răpăo- 

sată Dabijei-Vod[ă], ei, necum den vii să iasă, ce încă și rudă 

1 O scrisoare a Doamnei Ecaterina-Dafina, în vol. VI, p. 543. Cf. Js£. /i7. 

rom. Î, p. 124, nota 3. V. şi vol. V, p. 40, n 185; p. 582. 

2 V, vol. VI, pp. 22-3, n 38; p. 25, n 48; p. 26, n0 so. El era din 

Birlad, unde fusese dregător al tirgului.
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Dabijeştilor s'au făcut, ca să nu-l poat[ă| scoate dentr'aceale 

vii. Deci noi am strănsu mulți oameni şi boiarți] den Dabi- 

jeşti, şi încă şi den surorile răpăosat Dabijei-Vod[ă], ş'am întrebat 

de le iaste rudă, să nu se leapede. Deci sămințăia Dabijei-Vod[ă] 

toat[ă] l-au întrebat naintea noastră, den ce moșu iaste, să-ș 

spue anume bătrânii și samințăia, să spue dreptu, şi, de le va fi 

săminție, să-ș ţie viile fără nice o oprealește; iară Necula nice 

într'un chip samă n'aii putut da, nice moșii lui nu știe cum-i 

chiamă, și den carii iaste. Dece noi, vădzănd că îmblă uom 

fără de cale, i-am dat leagea ţărăi și i-am pus dză în doai 
săptămăn[i]: într'acesta chip, den vreame ce nu să află rudă 
Dabijeștilor, să îmble și să [să] îndriapte cu nescari oameni bă- 
trăni și de credință cum iaste rudă oamenilor şi sămenției 
răpăosatului Dabijei-Vod[ă] și tot să-ș ţie viile, iară, măcar şi 
fără mărturii, să-ş aducă într'aceaste doai săptămăni nescare 
dreasă să-l mărturisască cum iaste dintr'atastă săminție, tot 
să hie cu vii; iară, de nu-ș vor aduce mărturii sai driasă pănă 
la dză, să iasă și de vii și den sat afară, ca nişte oameni streini 
şi fâră moşie... Încă Şi mai nainte într'u an i Sau fost pus 
dză, ca și acmu, să să îndrepteadză, și nu s'ai mai îndreptat.» 
Iscălesc ambii ca staroști de Putna. Fără peceți!. 

1 Pentru moștenirea lui Dabija-Vodă lămurește următoarea listă, cumpărată 
de Academia Romină între hiîrtiile Micleștilor: 

« lavod de moșiilea și sate ce aă cumpărat răpăosatul Dabij[a]- Vodă şi în- 
Breunlă] cu răpăosata Doamna Dafina; | 7203 [1695], Mai 29.» Sascutul, de 
la Ghiauca și frații, fiii lut Fărmachi Vor.; parte din Șchiopiani, de la Ale- 
xanâru Costin Postelnic ; Sucmeziul de la «Bărlădeniţa și de la frate-săii Coz- 
miţa, snve Irimii Nădăbaico, vnuc Nădăbaico biv Vial Vornic», Măicanii de la 
Gheorghe Ștefan-Vodă, Crainicii (schimbătură) si “Tămășianii de la Neculai Buhuș, 
Răcăciunul, «de la Ștefan-Vodi s[ița Vasili-Vodi», cu Mărbila şi Lu[n]ca-Mare ; 
Drăgușianii, Conţăștii de la mănăstirea Cașin, Bordia, «danii de la Ghiorghie 
Ștefan-Vodiz, Stoiaștii de la Alexandru Costin Postelnicul, farfe de moară tot 
acolo, de ia Bijan Gheuca div Pitar şi Zi vader Ciokedariul, Bănădianii, de la 
Andonii Blănariul, Răduleștii, «unde ai fost prisaca Dabij|i]-Vodă din boiarie», 
Ţigăniaştii (Ț, Tecuci), de la Alexandru Costin Postelnic, Blăniaștii, de la 
Ghinia Vist., vii la Spăriiaţi, de la Costin, «carili ai fostu dă ziastri Mării 
Sali Doamnei Anastasii, de la răpăosatul Dabij[a]-Vodi și de [la] răpăosata 
Doamna Dafina». 

a.Moșii ce adi cumpărat răpăosata Doamna Dafina după cia ati murit Da-  
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14. 14 Septembre 7185 (1676). «Ghiorghe Huz[e], cu nepoţii 

miei, cu Bucia şi cu Dumitraşcu», arată că cati fostu frate-mieu 

Movilița datorii cu șias[ăjzăci de viad[re) mar|e] (szc) lui Dumi- 

trașcu s[i]n Vaslijlie, și ai mai fostu cu șiapte lei i pol bitii 

(bătuţi), i-au fostu pe miiare, bani turcești. Deci pintru acesta lucru 

au venit datornicii, şi ni-aai apucat pre noi, căci ni-aau fostu 

noo frate, şi ni-aai luat noo bucatel[e), pintru că am fostu 

noi chiziaș; de& noi altă n'am găsit pe urma Movilii, ceam 

găsit o vie pelăn (sc) Gheorghie, pe din sus, și o am văn- 

dut.» Marturi: Fetion ot Igeşti și Toader Dulhan ot tam şi 

Toder Stordzia tam i Toader Negrul și Necula Butnariii tam 

şi Crutan [de la satul Cruce], Ion brat Crutan, Mărian ot 

Stoești, Dumitrașcu ot tam, Stafie tam şi Vaslillie Șotăngă, 

Simion dascalul. «Cu aciastia cu toare s'ai grijit, [să să] știe, 

la moartea lui; az popa Solomon. Simion dascal.» 

15. «U Oleşeşti», 17 Februar 7185 (1677). <Ghiorghie 

Huzia, fisorul Stoicăi de sălişte dea Lălești», vinde partea sa 

din sat, «ce sint pre gărla Putnii», «pe gărla din sus», «trei 

pămănturi din frunte» ş. a. «şi cu căsoaia! pe pivnițe», «lui 

Alexandru Ramandi Marel[e]-Postelnic» [v. n” 3). « Aşijdire pen- 

tru vițe de vie ce să vor mai afla puse de alţii pre aceli trei 

pământuri de loc, ce li-am văndut dumisali, ca se aibă a li 

plăti dumialui vița viei, iar păm[ă)ntul iaste a mă moșie.» 

Marturi: <lacomachie Şetrariul, Tănasie Sulgeriul, Ionașco 

Cărăiman ce aii fost Comis?, Gligoraşco Căpitanul de Curteni, 

bija- Vodi> : Orbianii, vii din Stoiaști, Țigăniaștii, Ochiașăștii (şi de la Poian 

Uricariul, lingă Țigănești), Borsiaștii, Volovas, Făuriaștii, Mihăiliaștii, Găideașăștii, 

Spăriiaţii, Cru€, vie «ce aii cumpărat Lupașco Spătariul [Buhuș] de la Drigu- 

şeni», Fichitiaştii, ace aă fostu cumpărături de Dabij[a]-Vod[4), Doamna, şi l-aii 

dat danii lui Lupașco Spătarulu. la nunti». luganii, ciarăș l-ai dat lui Lu- 

pașco Spătarului», Piscanii, ciar l-ai dat lui Lupaşco Spătarului, tij atuncia», 

Bălăneștii, ciară l-ai dat luj Lupaşco», Piscanii, «ce sănta daţi lui Eni Hadăn- 

buluf, ce i-ai dat Măriia Sa Duca-Vodi», Popianii, Poșurcanii, dați mănăstirii 

Birnovei, Sărbii, Herbintia, tot danie Ja Bîrnova, ca şi Puţurianii, Ustie la 

Urheii, dată tot mănăstirii Birnovei, Zalucianii, dați aceiași, Vitolţii, tot așa, 

1 Crama. 

2 EI întovărășise pe Gheorghe Ștefan la fuga lui în Ungaria. V. vol. V, 

pp. 37-8, n9 175.
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de Floreşti, Dumitrașco Căpitanul de pe gărle!, Badea Lam- 

bovicu |= Lămbovici]? ce au fostu Vornic de Vrancia, și Că- 
patan |—Căpătan] de Odobești, Vasilie Hagi ottam . .., Nistor 

Argint ot Odobeşti». Mai iscălesc : "loops, Alicsandră biv 

Jitnicoroe 3. «Și eii Ștefan Andreișan m'am prilăjit într'atastă 

tocmală »£, «Gavril chihae za Curteni», «<lon Botedzu», etc, 

16. 9 lulie 7185 (1677). «Monah Ioan, egumen ot sfeta 

monastire Săcul», pentru alegerea locului mănăstirii de către 

«răzășii din sat din Cofeşti... Den casa Săracului păn în 

viia popii Ursului... Hotarlul] Fiţingheştilor.» — Copie din 

secolul al XVIII-lea 

17. C. 1680. «Malahiia, fămeaia lui Vidrașco, şi cu feteli 

mele, cu Dochiţa şi Munteanca», vind <un pămăntu în frunte, 

la satu la Lăleşti, în Ţinutul Putnei, prea gărla din Ost (&), 

cu tot vinitul>, «lui Alicsandru Ramandi ce ai fost Posteal- 

nic>5. Apoi și alte vii, «pe lăngă viile carele ai văndut Huze 

dumisali Postelnicului |n” 15], și cu pomeatea şi cu pivniţi în 

viei». «Pentru căci cu aceștea bani mi am scos cucoanele [fe- 

tele] din fome și din nevoe, şi din oamenii miei și din sămențiia 

me€ nime să nu să mai ispitească a întorce.» Marturi: «la- 

comachi ce ai fost Şetrar şi dumn[eallui Mitre Căpitan și 

Tănasie ce au fost Sulger și Gavrilaș Buce ce au fostu Cru- 

cear şi dumnfeallui Doni€ vătav, staroste de Putna, şi Neac- 

șul vătav şi Dumitrașco Bălboe Căpitan de Igești și Grăjdean 

ot tam şi Ghiorghie Huze ot tam». Scrie «Mierăuț cumnatul 

lui Lupaşcu Jicnicearul|ui]» 6. 

1 Putna și Milcovul. 

2 E pomenit și în vol. V un Limbovici (p. 234, n0 87). 

3 Era Maria, văduva lui Alexandri fost al doilea Jitnicer, V. despărțirea 

precedentă, n 59, i 

4 EL era unul din credincioșii lui Gheorghe Ștefan în pribegie, V. vol. 

IV, pp. x1r-2, n9 13, 

5 Ramandi era puternic pe timpul lui Antonie-Vodă Ruset și lui Duca- 

Vodă. V. Îsf. fi. rom, ÎL, p. 254 p. 474, nota 3. Neculce-l zugrăvește așa: 

«Grec de neamul lui, semeț, mîndru, nebun, lacom: trecea preste toți, nu 

cunoştea pre nime> (p. 212), 

$ Buhuș, fiul Doamnei Dafina Dabijoaia. V.p. 318, nuta 1, și 54. dif. rom, 

locurile arătate în tablă, la numele săi. 
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18. C. 1680. «Lupul se Drăgan» vinde partea-i din Fau- 
reşti lui Vasilie Corbul, «dereptu 70 pot|ronici]», ereditar: 
«rod de rod[ul| lor». «Oameni buni adălmăşari di în sat de 
Răcăcin[i], anume vătămanul Băndac și Crătun și Păscan 
și Vasilie Aprodul şi Stavăr ot Agud şi Ion Volovat... 
și Oniţ[ă]... A da 4 vedre de vin, și vadra... 3 po- 
tlronici].» 

19. 15 Decembre 7189 (1680), «Ştefan s(ijn Acsintie de 
Vineșești» vinde «lui Mihălachi ot Focșian[i] zet Grozăvițăi» 
cloc stărpu de un pogon de vie țealen(ă) ..., din capul viei 
Cărstei zet Frăţiian ... Căndu o am văndut, me'm întrebat 
toţi fraţii mei, și n'aă vrut nime din fraţii miei să o cum- 
pere.> Marturi: «Tudor Cojan ot Grozăști, și Ion s|ijn Mos- 
cul ot Vineșăști, și eii Ștefan vnoc Grăzăvițăi și eii Obreajie 
Cotorvă ot Vineșești, şi Pantia ot tam, Ion Croitoriul ot 
Focşiani». Scrie <Toader dascal Focșian(i]». «Vă dni Io 
Duca Voivod.» 

20. 2 Mart 7192 (1684). «Ștefan Țiganul» dă zapis «Ieremii 
vătavului de vieri» pentru o datorie, <Lăngă Dumitrașcu Folos.» 

21. Țiglăjnești (Ţ. Putna), 20 Novembre 7194 (1685). 
Dumitrașcu Furcil[ă], cu fiii, între cari Partenie, vinde lui 
« Andronic nepotul lui Izvoran ș[i] a fămei lui, Sohiei», «trei 
pogoani de vie la Sirbi, dreptu 60 lei bătuţ». «Și 2 boi încă 
mi ati dat în prețul acelor 60 lei. Între marturi: «Ion bărariul, 
vătăma[n] de Țigănești, și Păladie sin Arimiia, și Postolachi 
sin Bugadici». Scrie <Cărstia Vatreş, Vornicul de Țigă- 
nești>!. 

22. 18 Februar 7194 (1686). «Uzsul fitorul Șutului de 
P[ăjscani» vinde «Postialnicului Iordachie» 2 «loc stărpu, c-ai 
fost viia tătăne-mieii, Șutului». Între marturi: « Costantin 
Ţica..., Țica cel bătrăn..., Dumitrașco Viaveriţ[ă]». Scrie 
«preotul Ioan de Domnești». Peceți. 

23. 30 lunie 7194 (1686). Andrei Pupăză și Gaftoana 
vind, cu alţii, «arhiepiscopului Theodosăi ci aă fost Mitro- 

1 Vătămanul era al satului, Vornicul al boierului, 
2 Ruset. V, no zr. 

71304. Vol. VII. 
21
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polit țarii Moldavviei! şi arhiepiscopului Daniil?» moșie «la 

capul tărgului Focşanii din sus», cu 8 ughi, «din gărla Milcovu- 

lui din sus spre tărg». Cei doi archierei mai aveai pămînt, dar 

acela, «după pofta lor şi a tărgoveţilor, i-au lăsat, pentru drum». 

Vînzătorilor li era «schimbături pe nişte dugheni din tirg, ce 

ei Susănii au dat Giosănilor», fiind marturi Vasăle Hobjălă 

şi alții. — Resumat din 1842, într'o hotărire de judecată. 

24. 30 lunie 7194 (1686). Duca-Vodă, lui «Dima părcălabu 

de Focșani», pentru moara lui Văsian. — Resumat din 1842. 

25. 31 Decembre 7195 (1686). «Cristiian fitoru Badi lui 

Limbovici> |v. n* 15] dă mănăstirii «ce să zădeşti la capul 

târgului din sus întru numile — (sîc)> moștenirea lui «la 

capătul tărgului Focşanii din sus». — Resumat din 1842. 

26. 7 April 7195 (1687). Constantin-Vodă, «preureasei popei 

Ursului &-ai fost preut domnescu» |v. și n” 13], pentru nişte 

oameni cari «șaă pus vie pre un pământ a ci, care pământ 

l-ai cumpărat Mitropolitul Varlaam? di la Irimiia Dabijia la sat 

la Căpotești, și acel pămănt și un vad de moară și alte moşii 

ce mai sănt acolo, i le-aii dat ei, caci i-ai fost nepoată de 

frate». Să iea «de a dzeacia» preuteasa. «Să aibă preuteasa 

a da o ştire la Scaun la starostie de Putna.» «Tudos(e] Du- 

băii Vel Logofăt u&.» Pecete rotundă, cu chinovar. 

27. 15 April 7195 (1687). Costandin-Vodă [Duca], pentru 

moara lui Poiană: Să nu fie supărat acesta de «Dima părcă- 

labul» (v. n“ 24). — Resumat din 1842. — Şi alt act din 

aceiaşi zi pentru acelaşi. — /uez. 

28. 30 Iulie 7195 (1687). Costandin-Vodă, către Miron Cos- 

tin biv Vel Logofăt, să cerceteze vinzările făcute faţă de 

Poiană. — Resumat din 1942. 

1 “Teodosie, fost episcop de Roman, ajunse Mitropolit după întăia fugă a 

lui Dosoftei în Polonia (Melchisedek, Cronica Romanului, L, pp. 302-3), în 1674. 

E! stătu numai citeva luni. 

2 Un archiepiscop străin, stînd şi el la vre-o mănăstire din Moldova. 

3 Din vremea lui Vasile Lupu, Se admite că el era din familia Goiezezscă 

Moţoc. Dar, așa fiind, s'ar putea admite cu greii că fratele lui Varlaam a putut 

să-și mărite fara cu un popă, fie el chiar un eprent domnesc», Cf. Arză. îsi, 

1, p. 80 şi aici, Prefata. 
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29. 20 Februar 7197 (1689). Poiană vinde morile sale 
lui Mihai Zugravul pe lei şi «merţi piine».— Resumat din 1842, 

30. 19 April 7197 (1689). Ştefan Cazan, Costandin Boghian 
şi Costandin Lungu vind Mitropolitului Theodosie și egume- 
nului Zaharia de la Cruce! <a lor driaptă ocină și moșăi în tîrg. 
în Focșani, ce să chiiamă la uric Stăeştii?, din susu tirgului, 
unde să chiamă la cot», «lingă locul egumenului», <pe din gios 
din bătrînului Grozav, și pămînturile sănt din țărmurile Milcovu- 
lui până în țărmuri, precum scriii uricile».—Resumat din 1842 *. 

31. 18 Maii 7199 (1691). «Ion lrizul ot Gărleşti şi Toder 
Cucul, cumnatu miei», vind «viile den coda rumturei ce este 
prea locul Gărleștilor, dumisal(e) lui Iordache Rusăt Marel[e]- 
Vistiernic> (v. n 22). Marturi: «Gligorie Cogan... și Radone 
de colo şi Vasilie Buică ... si Ion Căneii.... și Cerchez de 
colo și [IJon Jidovul ot tam». 

32. laşi, 4 Iunie 7199 (1691). «<Crutan fitorul lui Petrică de 
la Stoești de la Putna» vinde lui «lordachie Rusăt Marili-Vistiar- 
nic> o păragină de vie «la Cruce... Să nu hie lucru cu înpresură- 
turi, și mi-au făcut dumnealui bani, de mi-ati ras optu potronici 
țărăneaști din Visterie pentru acel pogon şi gum[ăjtati de păra- 
gină.» Marturi: «Dobrică Muntianul de la braniștea Bădioae 
[Lămbovici] şi Gligoraş vătămanul de Sirbi şi Măriian de Stoești», 

33. 3 Mai 7206 (1698). Vel Logofăt Neculai Done [= Donici] 
şi Vel Vistier Iordache Rosăt, «cătră Zahariia Cluceriti și Luca 
Clucerii staroste de Putna»4: să cerceteze pentru pira dintre 
Mihai Zugravulf, ce are pămînturi de la Mitropolitul Teodosie, 
și Dima pircălabul. — Resumat din 1842. 

1 La acest schit pare să fi fost retras Teodosie, 
2 Cf. «satul Stoeștii, unde iaste acum tirgul Focșanii» întrun act din 1738; 

vol. V, p. 234, no 87. 

3 Altă vinzare Mitropolitului, la 20 Mart 7200 (1692), Cercetare, pomenind 
încă pe Mitropolit, Ja g Iunie 7201 (1693). La aceiași dată, vinzare a lui Hobjilă 
şi altora către același Mitropolit. La 18 Maiii 7205 (1697), se mai pomeneşte în 
calitate de cumpărător, alături cu Mitropolitul, episcopul Lavrentie de Rădăuţi. 

4 La numele staroștilor de Putna trebuie să se adauge acela al lui «Ştefan 
Moimăscul, biv Armaș, starostea Putnii», pomenit întrun act fără dată (c. 1660) 
din Arch. Statului, Sf. Sava, XXX, 83. 

3 Zugravul are pîră pe acest timp cu răzășii Nemțăni (v. Spit și doc. V, |
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34. 25 Mai 7206 (1698). Raportul lui Ştefan Scărlat Ar- 

mașul!, Luca Clucerii, Zahariia Clucerii (v. n 33) şi Ghe- 

orghii Străjăscu, cari ai cercetat «părţile de moşii a tuturor 

răzășilor din tirgul Focșanii ce să cheamă Stăeștii»I. — 

Resumat din 1842. 

35. 6 April 7209 (1701). Văsiian din «Grăzăști» şi frații 

viad lui Lupaşco «ot Eșii> vii, casă, «cu căt loc este stărpu 

pengă cas|ă] ..., în bătrănul prodeșcească..., triaptă 

[= driaptă] ocin[ă) şi moșie. ,. Ni-ai mai datu dumnelui gu- 

pănul Lupaşcu adaos cinzăci de lei... Aș& am făcutu scrimbu 

(sîc).» «Ei Ion diiacon am scris zapisul, să să] știe, u 
Dobeștii» (sic = Odobeşti). 

36. 3 Octombre 7210 (1701). cNecula snă Voroav[ă]> vinde 

«gupănului Lupașco snă Tudorie neguţitoriă ot Iași» vie «la 

cămpu, la Groz[ejștii, alături cu uliţă», «de la Prohir». În- 

treabă «frații noștri și răzeșii», Între marturi: Batul, Va- 

slijlie Buruianţă], Bilea, Vasfi]lie căldărari ot Iaşi, Ioniţă Bonte, 
«Gavril vătav de vieri» și un Grec. «lon diacon ot Odo- 

beștii.» 

37. 26 «Pril> 7210 (1702). Agahii, Ifeimii şi Sanda, «ne- 

potele lui Gherghişor», vînd lui Lupaşco moșie la Grodzăşti, 

<3 pg. făr giumătate de ozvrătă». Între marturi: Grigorii 

Cetinoiul, «Ursul zet Băcoai», Ambrohil, Gavril Birtic, Irimii 

Hagi. Scrie «Panhil snă pop Pricopii». 

38. Maiii 7210 (1702). «Ana Călugărăța [= călugăriţa] ot 
Căpoteștii» vinde vie în acest sat. 

39. 17 Mart 7214 (1706). Simion, ginerele lui Alicsandru 

Azimă-Galbăn[ă], vinde o vie la Țifești «părinţilor de la mă- 

năstir|e) de la Cor[ni]>. Martur și Simion Bostan. 
40. 21 Mart 7217 (1709). Mihai-Vodă, pentru «Vornitasa 

lui Ramandiiii», care a vindut « Vornicului Iordachi Rosfe]t» 

Î. c.). Cam pe acelaşi timp, tirgoveţii se judecă pentru bezmen cu fiul lui Lim- 

bovici, Din alte acte se vede că Stăeştii ati devenit mahalaua Tăbăcarilor: 

«Stăeștii, și să numești acum mahalava Tăbăcarilor>, zice Ecaterina, văduva 

lui Ioniţă Zugravul, la 1ş Iulie 7267 41759), făcînd o danie mănăstirii Sf, 

Samuil din Focșani. 

1 Ștefan Scăriet e pomenit în vol. VI, p. 38, n9 86 și urm. 
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«casăli din Pogonești şi cu ograda și cu viile de lângă cas|ă] 
ş|!] Bumătate de sat de Pogoneștii și cu moară gata cu doai 
roate şi mai avăndu ei ua vad mai sus, de 2 roate, ce să 
chiamă vadul lui Scroaf[ă], care au fost făcut Ramandiiti 
Vornic, în vadul cel din gos 2 roate, iar în vadul lui Scroaf[ă] 
ai făcut numai o roat[ă], ș[i] ai fost dat-o mănăstirii sale 
Cornii, — care ș|i) atastă moară ati văndut-o călugării cu tot 
săborțul], iar dum(nealui] Vornicul Iordachi, drept 40, ș(i] cu 
locul morii la cămpu, ce s'ar alegi». Pomenit «Nicoară nepo- 
tul peri Scroafă». «Vel Log[ojf[ă]tu.» — Copie contimporană. 

. Grozăști, 11 Octombre 7221 (1712). Vinzare la Gro- 
as Între marturi: «Gavril Spatarul, Ion Spatarul», «Gro- 
zava muma Mării», «Toader a Spătarului, văr primar Ba- 
cului». «Vasilii [Popa] Ur(ijcar martțur).» 

42. 3 Maiti 7221 (1713). «Priotesa popii Ursului, nepota 
părintelui Vărlam», vinde un vad de moară «Irimii ce'i fost 
vătav de vieri] >. Martur: «Dumitru Vătămanol .. ., Costantin 
Beche ot tam, Vasilie Barzul ot tam, Athanasie ot Săculs. 

43. 12 Mart 7231 (1723). «Preotul Vasile ot Grozești> dă 
zapis lui « Vasile, Ilie sinavi Mihălache», pentru schimb : «le-am 
dat locul besearecii, care loc iaste din capul vii lui Grigoraș 
spre sat, pănă în ulița Alivreștilor..., ai fost dat Ion Coş- 
ciug unui feţor a Năircului; care vie este în bătrinul Mă- 
ceali, din capul viii lui Obrij... Și atastă schimbătură să 
rămăe iar sfintei beseareă.» Marturi: «preoți, miren(i]». 
Între marturi: «Costantin sin Zinica», euncheașul Andronare 
(sic), «Lazar Văsiian». 

44. laşi, 24 August 7239 (1731). Grigorie Ghica-Vodă, 
pentru pira făcută de «dumneaei Irina gupănasa Idirniului 1 
&-aii fostu Căpitan de dărăbani în Ţara-Rom(ă)niască, și frate- 
săi Iordachi cu Lupașco Tudori neguţitorul», pentru vie la 
Odobeşti. «Cari de ar fi fostu ei aicia în ţară, Sar fi mai 
cădzut lor să lea iă decăt Lupașco neguțitorul... Păn n'a 
iscălit tot niamul lor, n'aă vrut să le îă... Ai aflat 4 po- 
goani de păragine pustii și făr[ă] garduri... Deci Domnie 

! Indirniliul, Adrianopolitanul,
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Mea aii întrebat-o, area vr'o diiată ca aceaia de la maică-sa, 

să scrii precum i li-ai dat zestre, iară ia au dat sam[ă] că 

n'are nici o diiată, făr căt aii mărturisit şi unchiu-săii Piatre 

Alevra că ai audzit pre maică-sa precum să fie dzis că liaii 

dat aceştii copile Irinii aceale vii. Deci Domnie Mea am 

dzis și Petrii lui Alevra, din vreame că ai știut el şi ati 

audzit așia, căci n'aii dzis el atunce lui Lupaşco! cănd aii 

cumpărat aceale păragini, să nu le cumperi, că sintu date 

zestre, cia aii tăcut mulcum și sai iscălit şi el în zapis. 

De care lucru am gudecat Domnie Mea şi într'alt chip, după 

gudecata pămăntului, să caute Lupașco 4 pogoani de vii 

păragini cum au fostu aceale, şi dumneaei să dia bani să 

le cumperi și să le lucreadzi păn li-ar faci vii întregi cum 

sintu aceste, ş|i] atuncia să ia Lupaşco aceale vii și dum- 

neaei să-ş îă viile, fiind moşiia dumli]sale.» Ea refusă. cAm 

dat-o rămasă din toată leage țărăi.» Pecete mare, rotundă, 

cu chinovar. «Vasli]lii Urlicariul] [v. n” 40].» 

45. 10 Octombre 7242 (1733). Vinzare de vie. «Din că- 

soia spre cănpi.» Scrie popa din Grozești. 

46. 22 lunie 7247 (1739). Împărțire de «Țigan[ii] Corneştilor». 

«lonașcu iganul este dat de împărțeală de la Dum[iJtrașcu 

Gheuca fetii lui, Alecxandrii, &-ai ținut-o Coruiii Comisul... 

Țiganca lui Ionașco: Neștiuta. Și ai rămas lonașco sălaş în- 

treg... Abăza Vornicul au luat pe Schiva, fată lui Ionașco... 

Gheorghie snă lui Ionașcu aii ţinut Moldovancă, Ruscă ... 

Dobreţa ... Ion Ţiganul lui Macreiă Banul... Chirila şi Măriia 

Matacina și Tofana... Chirila au făcut pe Ioana Păruţa cu 

Moldovancă, |și] ai murit Moldovanca, şi ati luat pe o Ţigancă 

„„.. Urita şi Brindușe ... Codaţ, Țiganu Caurului ... Nazarie 

„.. Atastă sămiînță de Ţigani.» 

47. 17 April 7252 (1744). «Mania ficorul lui Vartan Arman» 

face o vînzare de vie la Căpoteșşti. «Eii Sărindaru școlearu? am 
scris cu zisa dumlijsal[e].» 

1 Cf., pentru această formă, Cronica lui Constantin Căpitanul, ed. Iorga, 

p. 170: «Matei, căci faci copilărește de nu şăzi!», Ea se întilnește și în 

cărțile sfinte din veacul al XVI-lea, | 

2 Adecă dascălul. A fost și un scriitor Toader Școleriul. V. Zst. dit. rom. LL,
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48. 30 Maii 7253 (1745). «Toader sin Istratie Ţucă» își 

vinde via, lingă a «Tudosiei Eșancii». 

49. 1ii Septembre 7256 (1748). « Alicsandra fămeia lui Crăcun 

Rotariul ot Căpotești, împreun[ă] cu toț sătenii de acolo», își 

vinde via. «Am mersu la d[uJm|nealui] Costantin Pălade Stol- 
nicul, fiind d[ujm(nealui] staroste la Putna.» 

50. 18 Octombre 7257 (1748). «Costantin Răzmiriţ[ă] ot 

Luncă și eii Vasile Păragin[ă] ot Spăreţi, din preun[ă] cu 

fămiia me Matiia nepoata Oanţăi, şi eu Iordache Cărnariul 

zăt Cătalinii» vind parte din Căpotești pe «lei noi». Iscăleşte 

şi <lon Ţig“l, biv Vornic de Vrance». 

51. 20 Mart 7264 (1756). «Sileiman Cel(eJbii> dă zapis lui 

Sandul Pisorlungu pentru datoria unui Strătilă, fugar. 

52. 4 Mart 7265 (1757). Raport al Divanului către Costandin 

Mihai  Cehan Racoviț[ă], pentru pira între «dum. Ioniță 

Cantacozino Vel Ban şi între Vasălachi Cozma Vel Căpitan» 

pentru igănești (Ț. Putna), pentru care se carată și îm- 

părțală ce s'au făcut pe moșiile Dabijăşti între dum. Vor: 

nicu Costandin Balș cu dum. Hatmanul Vasăle Razul și cu 

dum. Ioniță Banu». Cozma arată un act din 7251 (1742-3) «cu 

iscălitura răpăosatului Vornicului Costachi, în care scrie c'ai 

schimbat cu Ștefan Volcenschii: i-ai dat a trie parte din 

Țigăneşti ș'au luat satul Curluceni di pe Prut, în Ținut Eșilor, 

şi zici în zapisul dum[ijsale, fiind pricină di spre cumnaţi, 

să răspundă d|ujm.; în care zapis esti iscălit și răposatul 

Stolnicu  Todiraș Cant(ajcozind, părintele d|ujm. Banului, 

și esti iscălit şi d[u]m. Hatmanul, fiind atunce Vel Sulger, şi 

di la Ștefan Volcenschii, rămăind igăneștii în parte lui 

Neculai Holbanu, aii schimbat-o şi cu vănzare au dat-o lui 

Vasilach(i] Cozma, pe care au arătat şi zapis din vălet 7251, 

şi cu acastă pricină au răspunsu Vas[ijlachi Cozma că stă- 

pănești. Ce, de vremi că pe gărle, la Ținut|ul] Putnii, sintu trei 

moşii a Dabijeștilor, anumi Ţigăneştii, Olişeștii și Stoeştii, 

pp. 274-5; Documente şi cercetări asupra istoriei financiare și tconomice a prin- 

cizatelor romîne, Bucureşti, 1901, p. 55; Două biblioteci de mănăstiri, Ghi- 

Shi si Argeş, București, 1904, p. 13.
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şi li s'au căzut, precum s'au şi învoit, ca să iă fiiştecare gi- 
nere câte un sat dintr'aceste, fiind tot bune, cu vadurii] di 
mori, și, de vreme că răpoosat[ul] Vornicul Costach[i] satul Ţi- 
găneştii l-aii schinbat cu satul Curlucenii, cari îl stăpănești și 
păr acum, ș'aii mai luat și satul Stoeştii, iar satul Țigănești 
l-aii fost pusu bunu la înpărțială, socotim că este cu dreptate 
să ia dum. Banu loniţi satul Stoeştii în locul igăneștilor, 
să nu rămăe pagubaș, iar dum. Hatmanul Vasăle Razu va 
stăpăni Curlucenii, care i-au luat pentru Țigănești, iar, di va 
scoate dum. Hatmanul satul Țigănești di la Vasălachi Cozma, 
atunce sa-l dt dumisale Banului și să-ș îă satu Stoeștii 1.» 

53. 1* Iulie 7265 (1767). Vasile Razul biv Hatman aă za: 
pis «vărului Ioniță Cantacuzin biv Vei Ban» că se învoieşte 
a lua el Țigănești. Marturi: «Inochentie episcop Hușlilor]» și 
mai mulţi boieri. 

54. laşi, 3 lulie 7265 (1757). Hotărire a Divanului în jude- 
cata lui Ioniţă «Cantacuzun» biv Vel Ban cu «vărul dum[i]sale 
Vasilie Razul biv Hatman» pentru moșiile dabijeşti. Se arată 
învoiala din 15 Decembre 7264 (1755) cu Costandin Balşe Vel 
Vornic și cu Razu, «care moșii le sintu dumiillorsale date de 
dzestre de la răpoosatul Ilie Catargiul c-aii fost Logofăt-Mare, 
ginerilor săi, răpoosatului Costachi Razul Hat| man) i Costandin 
Balşe Vel Vornic i răpoosatului Toadiru Cantacuzon biv Vel 
Stolnic». Costandin Racoviţă-i trimesese la Mitropolitul Iacov, 
la Ion Bogdan, Iordachi Balș şi Vasilie Rusăt. Se dai acum 
Stoeștii Banului Ioniţă, 

55. 6 lulie 7265 (1757). Scarlatu Ghica-Vodă, pentru pro- 
cesul satelor Dabijăi-Vodă. Întărire a hotăririi Divanului, Is- 
călitura Domnului. «Proct. Radul Racoviţă Vel Logofăt. 
Simion Cheșco Urlijcar am scris.» Pecete octogonală cu 
chinovar. 

! Dabija-Vodă n'a avut nici-un copil, dar o fiastră a lui, Maria, a fost 
soţia vestitului Iordachi Ruset (v, vol, V, p. 5889). Pe lîngă mai mulți 
băieți, Iordachi a avut cu Maria pe Safta, care se mărită cu Ilie Catargiu, Fe- 
tele Saftei aii luat pe Costachi Razu (v. vol. VI, p. 557 şi aici, no 54), tată 
lui Vasile, pe un Balş, Constantin, și pe Toader Cantacuzino, tatăl lui Ioniţă 
cronicarul. 
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56. 3 Septembre 7266 (1757). Scarlat Ghica-Vodă, lui Ma. 
tei Bantăş!, pentru <o hliză de loc din hotarul Trotoşinescul». 
«Vel Logofăt.» Pecete rotundă, mare, cu chinovar. 

57. 20 anuar 7271 (1763). Costandin săn Tănasie Zinica 
face vinzare «dumijsale hinulu[i] A postul Deorpeliâ» pentru 
că-i vinde un pogon «şi gumătate de ovărtă, doao prăjini 
vie făcătoare, și vie iast|e] în bătrăn[ul) Prudișcăi, dăn capul 
viilor mitropoleşt[i] înnainte». Între marturi: Dămen Berbec, 
Iane săn Berbes. /ntoarce apoi un răzăș. 

58. 5 Octombre 7273 (1764). Vinzare de vii la Grozăşti, 
Nume: Rogodan, «dăscălița a dascalului Grigoraș». «Ni-am 
întrebat toate rudile noastre.» Scrie «Cost[an]din Arap ot 
Vist|ierie)». 

59. 8 August 7274 (1766). «Safta soție lui Costantin slu- 
J|i]toriului ot Alivra?, fata a preotului Filip», vinde lui Ioniţă 
Abăza Armaş «trei hirte de vie lucrătoare» la Grozeşti. 
«Dumneei Măriuţa Adămoi.» Martur : «pop Agapie». 

60. 30 Decembre 1766. Grigorie Alicsandru-Vodă, către 
«starostele de Putna», pentru «Ioniţă Abăza Armaş», ce a 
făcut «o moară în gărle, împreună cu un socru a lui, anumi 
Enachi Alivra, făcănd ei tocmală să pue banii amăndoi, căt 
cela, căt cela, și să fie de tovărășie». Abăza dă mai mult, 
iar moara i-o ţine soacra, «și de patru ani totu îa mănăncă 
huiumul morii, și el este păgubașu». Să cerceteze. Pecetea 
la adresă, către staroste, Manolachi biv Vel Stolnic, 

Gr. 30 Decembre 1766. Grigorii Alixandru Ghica-Vodă, 
«lui Ioniţă Abăza», pentru a putea «chema și soroci la Divan pe 
Grigorii Bostan bulubaşa ot Focşani», cu care e în pîră pentru 
vie : «carile fiind a niam[ujlui lui, pin neștiinţa sa li ati cumpărat 

1 Asupra acestui negustor, v. Jfazifestărt nouă ale une? şcoli vechi, UI, în 
Convorbiri literare pe 1902. Şi fiul lui Matei e pomenit în aceste acte, Cu 
privire la familiile ce purtaii acest nume de Bantăş, mai semnalez actul din 
10 lulie 7142 (1634), prin care se dă o mărturie înaintea unui vătav şi «<de- 
naintea lui Bantăş den Costeani [Ț. Neamţ] şi a lui Costantin Bantăş» 
(Bibl. Ac. Rom., doc. 136/xLxx1X). În cel d'intăiă cas, Bantăș e nume de 
botez, nu de familie. Cf. şi Arch. Statului, AVeaze;, LII, 24 şi 26 (tot Costan- 
tin, fost pârcălab), 

= Alevra, stăpînul moșiei, V, no 60.
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de la Cozmulias[ă] Șetirăreasa; v. n” 52] în 260 lei, și nu- 

mitu Abăza, una că viile sănt ale niam|ullui săi, al doile și 

răzeș iaste, — dreptu acie iată li sai pus şi zi de soroc la 1 

zile a lui Fev. negreşit să de viile lui Abăza şi să-ș îă banii 

aice, 260 lei, aii, di areceva mai mult a răspundi piste arătare 

lui, să vie la Divan». Altfel, om gospod îl va aduce «cu cobote», 

plătind el cheltuiala. Pecete mică, octogonală, cu chinovatr. 

62. 8lunie 7275 (1767). «Grigoraş Stroescul biv vt|ori] Comis, 

fiorul lui Dumitrașco Stroescul biv Vel Jic[nicer]», nepot de frate 
«lui Jordache Stroescul &-au fost Vornic de Cămpul lun[g)»!, 

dă lui Mateiii Bantăş [v. n” 56) moşie la Căpoteşti şi Cofeşti 2. 

63. 11 Octombre 1767. «Aniţa, soțul dumlijsale giupănului 

Enache Emandii Alivra», dă ginerelui ei, Abăza, vie la Odobeşti, 

«în hliza Slănineştilor>, «pă din dial de crama lui Vasile 

Bărladu, ce ni este și nooaî cumpărătură de la Măriuţa 

Adămoae, vara noastră, fiindu acestu pogon amaneat». Mar- 

turi doi Greci. Scrie « Vasli]le Pot. (sic)>. 
64. 27 Iulie 7276 (1768). «Dumitraşcu săn Sandul Pitor- 

lungu ot Căpotești» dă zapis «<&upănului Grigore Ţiplica biv 
Vornic de Vrance» pentru vînzare de moșie. Nume: «Stră- 

tilă>. «Koi 2 owăne Bionahos wapropai.», «Şi adălmaș 

S'aii dat 2 ved[re] vin drepte, şi vadra căte 20 piajrale.> 

65. 18 Septembre 1768. Grigorie loan Calimah-Vodă, către 

«Dimitrachi biv Vel Pah., staroste de Ţănut Putnii», pentru 

«Ioniţă Abăza biv vt[ori] Armaş», în pîră cu soacra, pentru da- 

toria socrului față de dinsul. «S'aui suit dobănda cap la 

cap.» 1 se daii viile. Pecete mică, ovală, cu chinovar. 

66. 18 lunie 1772. «Maftei Halit ot Cucueţii de sus, fior 

Nastasii, fata Lehoe, și ei Ion Băndar, ginire babii Nastasii, 

fetii Lehoe», fac vînzare în Căpotești. «<Pămăntul lui Gianos... 

Pămăntul Bechei.» Scrie cere Neculae Vidrașc[u]». 
67. 17 Februar 1774. 'loăwmns Atamavi [Alevra] cedează 

viile sale ginerelui Ioniţă Abăza. Martur «lonu Rogozus». 

1 Vornic de Cimpulung fusese și Lupu Stroiescu (v. Documentele Bistrifeh, 

Ii, pp. 7-8, nle cuxrx-xx1). Alţi Stroieşti, z447., pp. XXI-IL. 

2 În această privință este și un act domnesc din 20 Octombre 7272 (1763) 

3 Cf, Documentele Callimachi, |, p. 424, n0 15.
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68. 22 Octombre 1775. «Toaderu Căplitan], bratu lui Gligorii 
Bulubaș(a], sănu popii lui Ioniţă, protupopu otu Bărladu», 
vinde lui «lonu Avram» cunu pogonu de vii baștină», cîn- 
trebăndu-mi ei toati niamurile». Trei Greci, marturi. 

69. 23 Octombre 1775. «Toader Căpli]tan, brat Grigorie 
Vornic de Vrance», vinde «Sulger[ullui Ioniță Abăza» «un 
pogon și o hirtlă] şi un hiler de vie lucrătoare în ograda 
Grozăştilor», în hotar cu «Tofan (sic) Pitorgros». «Şi m'eii 
dat pegon (sic) 160 lei... Bani curați.» Iscăleşte: Toader 
Căpt. săn poptropop Ioniţă ot Bărlad»; martur: Ion Avram 
Căplijt[an]. Scrie «ei Apost. Căp., săn Ioniţă diiac ot Focșan[i]». 

70. 10 Octombre 1777. «Manda soțul lui Costantin Adamu» 
vinde lui Toma Cozma biv Vel Șet[rar] «un pogon de vii hă- 
tuit și stâlpit» la Grozăşti, «fiindu dum. mai aproape răzaș». 
Marturi «mulţi oamini şi mecieși». «0 pm stobuzvos ris 
"Oxvns, Ilatstos, wăprve, Chiriac Cărstiian Pit|ar], Meletie egumen 
ot Precista.» 

71. 22 Maiu 1778. Costantin Dimitrie Muruz-Vodă, către 
«eJancul Razul biv Vel Banu, Manolachi Cuzi Pah., staroste 
de Țint. Putnii»!, pentru jalba făcută de «Catrina Rusătoaia 
Vornitasa» cu privire la moșiile ei Lăleștii şi Igeștii, «la 
gărle; care moșii fiindcă să răzășăsc alăture cu alte moşii 
a fiilor răposatului Toader Cant. Vornic? şi a Tomii Cozma 
Șăt|rar]», se împresură. Să hotărească, mergănd «la stările 
numitelor moșii», dînd știre <răzeşlijlor înpregiuraş». Pecete 
octogonală, cu chinovar. «Prott. Vel Logft.» 

C. 1780. «Ban[i] ce sintu dator Neculai Abăza... La 
Hăsan ot Agudu..., la Mahmet ot Agudu..., la Met (sc) 
ot Bărladu..., la Nebunele ot tam..., la Man[e) Blănar..., 
la Corogas(a]..., la Bolocan..., la Dedul Tăl(ăJbăscul.» 

73. C. 1780. «loniţi Abăza» Sulger se plinge Domnului, 
cerind ca <dum[neajlui starostele de Focșani» să puie ai 
se măsura via la Odobeşti, <în bătrănul Grozeștilor», cum- 
părată «de la o vătășoae, și li-ai dat zestre unii fete a lui, 

1 Pentru Cuzeşti, v, vol. precedent și YV, Pirvan, în Convorbirile literare 
pe 1904. 

2 Ioniţă Cronicarul şi Toader Spătarul. V, Genealogia Cantacuzinilor, p. 50.
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Mariia, ce o țini Iordachi Papa biv Căp[i)t[an]... Li-aii vindut 
unui Toma Cozma Șet|rar| .. Și loc de cramă ca o firtă de 
loc... Şi i-am și zis astă toamnă să nu facă cramă, şi i-am pus și 
cruce, și el n'au inţăles, ş|i] ai făcut cramă... Una, că mi-ati 
strămtat de n'am unde să-m trag un car, doai, să-m culeg 
viile, al doilea, Măriia Ta, sintu păgubaș de loc; cari eii l-am 
cumpărat cu bani de la socrul miei: mă rog Mării Tale se 
aibu dreptate păn trăescu bătrănii înpreguraș, care știi cum 
umblă pogoanele la locul acela. Așijdere au mai cumpărat 
soacră-mea un pogon de la muma lui Pavăl Adam... Ai 
zis că sintu ş firte, dar nu un pogon, și m'aii apucat de 
i-am mai dat 30 lei pe o firtă, zicănd că mai în de sară a 
veni și me-a da şi zapis pe firtă, şi a măsura și locul. EI, 
dacă ai apucat banii, înpreună cu femeaia lui, Ilinca, s'ati 
ascuns, şi doai săptămăni i-am căutat şi nu i-am găsit, și 
de atunci și păn acum ai trecut Gabi, nici îm dă banii, nici 
îm dă firta cea de loc.» — Resoluţie: «Merge la dum[nealui] 
Vel Logft.; Iuiie 26... Log.» 

74. C. 1780. Jalbă către Domn a lui «Ioniţ|ă] Abăza Ar- 

maş», «pentru sărăcie ș|i] strămbătati ce mi s[ă] tragi di spre 
socrul mieii Ianachi Iamandi (Alevra] Cazacliu 1, ce est[e] dus 
la Nejna 2 și di spre soacră-me, Aniţa ot Putna, pentru că, mi- 

lostive Doamne, în tot chiplul! m'ai sălit şi m'ai rugat ca 

să-i facu bini cu o sumă de bani, să-ş fac(ă) alişveriș(ul) lui, 

și eii, Doamne, din copilăria me, prin ostenial[ă] avînd 1.520 

lei, vrem ca să-i dai cu dobănd[ă] la alții din negiulțători.. . 

M'aă amăgit și m'ai înșălat... Și mi-ati dat zapis la mănă 

ca să-m[i] dei dobănd[ă) din zeci doispreci pănă într'on an 

dă zăli. [Nu-i dă.] Mi ai scris un răvaș ca să ei 1000 lei 

de la un Dumlijtrii Melinca, tovarăș lui, ce venis(e] cu blani 
de la Nijna, şi soacră-me, fămie lui, ai pus măna întăi pe 

răvaș şi au luat banii, așe mii de lei... Acum sint 5 ani, 

1 Cazaclii sînt negustorii cari merg la «Cazaci», la Muscali, pentru blă- 

nuri, În schimb, ei duceaii vinuri. De aceia, Iamandi își avea via la Odo- 

bești. Cf. Șăineanu, 7/4. orientală, 1, p. 98. V. pentru vechiul «cazacliii» 

Andrei Misir, Hurmuzaki, XI, p. xxv. 

? Nijni-Novgorod. V. Archiva romănească, |, p. 253. 
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el de la Nejna nu mai vini, și ei sint om nevoeșu, cu bir.» 
Cere să i se dea via de la Odobeşti a socrului. «Şi cu ce 
meșterşuguri scrii acest socru al miei la fămie lui, nu ştii, 
că acum soacră-mt va ca s(ă] mai căsătoriasc[ă] pea o fată 
a ei, carii nici este de vărstă, și din vie aceia va să-i mai 
dei 6 pogoane și să n'aibu ei cu ce-mi împlini banii. Deo- 
săbit, Mărie Ta, că, ginerile soacră-mă fiind datorii la un 
neg|ulțitoriă din Treisfetitele cu 700 lei, n'a dat datorie 
lui din celi ce ari el, ce soacra-me ati întrat chizeși și platnic, 
socotind că a plăti și a răspundi pentru acei bani tot cu 
viile socrului mieii, şi ei să rămăiu de tot păgubaş de toți 
banii ce i-am dat... Altă datorie, 200 lei, ce mai esti gineri- 
săi la un Eni Hagi făclier.» 

75. 9 lunie 1780. Raport către Domn, care trimesese po- 
runcă de cercetare «dumnalui Iancul Raz|u] biv Vel Spat,, 
staroste de Putna [v. n* 71], pentru o moşie a lui Costandin 
săn Mateii Bantăș [v. n“ 62), neguţător de Iași». Moșia venia de 
la Grigoraş Stroescul Comis, «Iordachi Stroescul i Dumfi]trașco 
Stroescul, tatăl lui Grigoraş Stroescul... Dar, în vreamile 
trecute, Iordachi Stroescul, unchiul lui Grigoraş, tămplăndu-să 
de aii dat preste o nevoe de sărăcie, aii fost văndut moşiia 
atasta lui Kanite, tatăl lui Gheorghe Ranite, făr de ştirea 
fratelui săii». «Iordachi Stroescul &-aii fost Vornic la Cămpul 
Lungu.» <A arătat un ispisocu vechii de la Gheorghie 
Stefan Voevod, din It 7164 [1656], Ap. 11, întru carele arată 
şi întăreşte cumpărăturile lui Varlaam Mitropolitul :.» 

76. 30 Iulie 1783. Ion Alexandru Costandin-Vodă, către 
«Grigoraș Leon biv Vel Paharnic, staroste de Putna», pentru 
jalba lui Ioniţ[ă] Abăza Sulger. Pecetea de ceară roşie la 
adresă. 

77. 12 April 1785. «Din porunca dumisale Paharnicului 
Grigoraș Leon, staroste de Putna», cercetare între fiii «lui 
Stan măcelar de aici din Focșani». «Şi la înmăritișiul Zin- 
căi, sora Crăstei, fiind sor mai mare acestui Crăste ... Înmă- 

1 Varlaam era atunci mazi], căci încă de la Septembre 1655 ca Mitropolit 
se întimpină Ghedeon (vol. IV, pp. 44-5),
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rităndu-se aastă Ilincă... După ponturile sfintei pravili.» 

Iscălește: <...prot[ojpop Putnii». 

78. 9 Maiii 1785. Cercetare din porunca «cucon(ullui Gli- 

goraș Lion Paharnic, starțoslte de Putna». 

79. 5 Februar 7295 (1787). « Vornicul Ifemie din satu It- 

geşti (Igeşti], Irimie Blid îi Vasile Blid îi Ion a Dumitroe și toţ 

săteni fruntaș car mai &os ne vom iscăli», dai zapis «cucone 

Catrini Rusătoe [v. n 71], precum să se știe că, vi|in]d un fetor 

al dumisale, Gheorghie Găluscă, cu cistiti răvaș al dumisale, ne 

ai văndut vinitul moși de la gărlă, din hotar în hotar, într'a 

anii, și tocmala ne aii fost 36 lei, și bani să-i dămu la Sfete 

Gheorghie cu măfljțiăjmită; er, întaplătu-să vre o cheltuelă, 

să fie toată de spre noi.» Iscălesc cei numiți «şi noi toți 

sătenni platnici». 

8o. 20 Novembre 1792. «Nastasie sin popa Apostul ot 

Odobeşti, dinpreună cu soţul miei, Costandin sin preot Ion 

Carciga ot Şarba», vinde Slug. Ioniţă Abăză «trei firtea de 

vie lucrătoare din Odobeşti, din bătrănul Grozăștilor... 

Să întălneştea cu hliza acasta... Pe dinainte crămii Vor- 

nicului Costin Catargiu... Crama lui Ioniță Arapul... Hliza 

deplin din cap în cap.» Marturi, cobrază de cinste». «Cos- 

tantin Horbor, sin popa Hion Carţiga». Scrie « Manolache diiac». 

81. 11 April 1795. Ştefan Rusăt Cluceri dă fratelui săi lordachi 

Rusăt! unul «din trei vaduri de moară cari am la moșăe me 

Făureii ot “Țănutul Putnei..., ca să aibe a-ș face moară, și, 

fiind amădoai malurili a meli, să nu fii opriţi, oricănd va voi 

dum[neajlui a-ş face moară, cum și cănd va fi trebuință de 

ezăt și de tăet păduri pentru ezăt, cum și brazdi, să nu fie 

oprit, și oamenii ce vor veni la moară, să nu fie opriţ. Și 

acest vad de moară i l-am dăruit în veci, cu toată descăle- 

cătura lui, să aibă a stăpăni dumnalui și fiii dum[na]lui, 

şi spre mai bună siguranțăi m'am și iscălit.» 

32, 26 Iulie 1796. Zapis al lui Gavril săn Grigorie Ţăp- 

lica. «Tatăl mei cel vitrăg, Neculaiu Șărămbeii.» — Copie. 

83. 13 lunie 1799. Cercetare «din cinstita poronca dumi- 

: Amândoi trebuie să fie fiii Catrinei de la nd 79.
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sale cnconului Scarlat Manu Vel Logofăt, staroste de Țănt. 

Putnei». «Una pămănt la Crăduna!... În capu vii Barţului» 

84. 13 Septembre 1799. Ştefan Rusăt vinde vaduri de 

moară la Făureşti fratelui său Iordachi [v. n” 81], «fiindcă tot 

este rezeș pe acastă moșia cu acest vad de moară». 

85. 17 Octombre 1809. <Neculachi Crucerescu face o vîn- 

zare de vie lui Med. Neculai Abăza, în Odobești. 

86. 30 Maiii 1802. <Mariia, soţiia răposatului Iordachi Papă 

Căpt.», vinde vie la Odobeşti către «Nastasăica, fiica răposa- 

tului Theodor Petrovici, neguțătoriul de aice din Eși>. «14 

căzi, 4 Cuberă, un tiascu, doai jghiaburi și o curătoare.». 

87. 4 lulie 1802. «Petrache şi Căsiian monah, frați, fiii 

mortului Ion Slănină», dai zapis «mumii noastre, Maria Pă- 

poia», pentru un proces de moştenire. 

88. 10 Februar 1804. «Paraschiva, soţiia răposatului Iordachi 

lancul ce ai fost Vătav de Visterii», dă zapis edumfijsali 

Enachi Hurmuzachi», pentru vinzarea de vii la Odobești, 

<la ulița Ghilii». 

89. 5 August 811. «Maria Canta Slugeriasă, fiica răpousa- 

tului Vornic Toader Canta?», vinde lui Costandin Balș biv 

Vel Logofăt moșia Stoeștii, cu vaduri de moară, pentru 

6.000 de lei. 

90. 6 Iulie 1814. Costandin Lăduncă face o vînzare de 

«loc stărpu» în Căpotești, calăturea cu scutariul». Pomenit 

«Toader Istrofors. 

91. 24 Mart 1815. «De la Vornicie de aprozi.» Pentru 

plingerea Saftei, «ce au fost însoțită cu Lupu Ţăganul a 

Medjelni]t[eresji Zmarandei Abazoai, că, fiind îă Moldo- 
vancă, s'aii măritat după Ion Țigan[ul), şi au făcut cerire 

ca, atăt iă, căt și copiii şi bărbatul iai să rămăia slobozi; 

deci, fiind rănduiț la dumnealui Aga Costache Conache şi, 

după cercetare ce s'a făcut, le sai pus și vade ca să vie 

la Divan să să înfățoșăzi, și, fiindcă dum(neji Medelnicia- 

riasa, la vadeaoa ce i S'aii pus, aii venit și șădi de atăta 

1 Locul vechii cetăţi din veacul al XV-lea, 

? Trebuie să fie fata lui Toader al Illen, deci nepoata de frate a lui 

Ioniţă Cunta cronicarul.



336 DOCUMENTE DIVERSE, F 

vreme, și jăl|uitojr(ii) n'ai urmat a veni după sorocu ce le 
S'aă pus», se dă vada novă. 

92. 17 Maii 1817. loan Tatu și loniț[ă] Șușă fac vinzare. 
Nume: Nec[ultaiii Măr-Roș, Vasile Faur. 

F. Documente nouă comunicate de d. Artur Gorovei. 

I. 5 lanuar 7089 (1581). Alexandru-Vodă (sic), pentru 
«Tudora și fraţii ei, Drăghit și sluga noastră credinGoas[ă] 
lurașco Vornic de Poartă a Domnii Mele, fiii Maricii, și 
ruda lor Andruşco, nepoţii Nastasiii, și rudile lor Gavril Și 
frații lui, Petre şi urii ș|i] Frăţiian, și surorile lor, Mălina 
ș[i] Iliaaa ș[i] Gafiia și Armanca, fiii Cărstii, nepoții Annii, 
șli] iarăș niamul lor, Petrin () ș|i] fratele lui, Avram, ș|i] 
surorile lor, Măriica ş|i] Olina şi Anu;ca şi Gafa, fii lui 
Fodor, nepoţii lui Costiovit, toţ strănepoț lui Vasco Dumi- 
trahovit», — cari <aă înpărțăt întri săni a lor dreaptă ocină ş[i] 
moșie», pe care Vasco o avuse din întărire de la Petru: 
Vodă; «satele anum[e] Budilci, Sămoscov (sic) piste Prut, 
în Țănutul Cernăuţului, şi Boiansucul ș[i] Doroșăuţii ș[i) 
Toltri». Traducere de cAndrei Daşcoviă pisar ot Cernăuţi», 
întrebuinţind și o alta mai veche, de «pop Ignat ot Iurcăuţ», 
— originalul fiind la <lon Bejan ot Staţova din Țara Le- 
şasc[ă)», în 1760, 8 Mart. Se dă «la măna Tăutului îi Cos- 
trăjăștilor». Iscălesc Ianachi Paharnic și Ion Beldiman Că- 
pitan. Întărit la autoritatea bucovineană, în 1793. 

2. <U Dulcești» 1-iu ) Iunie 7163 (1655). «Vasile Șoldan 
Visternic și Ghiorghiţă Şaptelici şi Toader Bașotă ce aii 
fost Stolnic>, împart satele lor: Șoldănești (Ţ. Suceava), 
Hulpășăștii (Ţ. Neamţ), Dolniceanii (Ț. Dorohoi)!, Dal: 
căuții (Ţ. Hotin), Broştenii «siliște» (Ţ. Suceava), [Brlăteanii 
(Ț. Dorohoi)2, Joldeștii (tot așa), un vad de moară «ce iaste 
pe Bistrița, în hotarul tirgului Bacăului», parte din Tihuleşti, 
din Ciuturești, «o poiană pe Tutova», «o jireabie vie din 

1 V, actele acestei moșii mai sus, p. 152 și urm. 
2V. p. 152, nle 1 și 2.  
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Giurgeşti», «viile de la Cotunariii» (între care: «o falce de 
vie în dealul Mîndru, pre ulița Rîșcanilor..., o falce de vie şi 
trei firtae în Piscop»). — Copie de D. Gorovei. 

3. 6 Mart 7164 (1656). Gheorghie Ştefan-Vodă, pentru 
«Dumitraşcu Groze»>, care a cumpărat moșie în Dănești şi 

Şovărcan[i], «ce săntu în Țănutul Cuvurluiului,... şi cu ezer 
de pește, la Prut»; tot aici are Groze părţi de danie de la 
«unchiu-săi Grigorie». — Decalcă de acelaşi. 

4. 2 April 1667 (numai data de la Hristos). «Pătrașco 
neguțitoriul de Iaș» vinde «doi vii ce sintu într'o cărarea, 
una G-am cumpărat-o eii dă la nepoții Cogolei i şi una de la 
Toder săn Ionașco zugrav de Iaș. . ., lui Toderașco Iordachii, 
Marele-Spătari» 2, pentru 100 de «lei bătuţi». Marturi: «Gligo- 
raşco Vel Stolnic, Ghine Medelniceriul, Toder Vetriaș Vor- 
nicul de Porti și Dumitraşco Roșca Vornic şi David negu- 
țitoriul și Adam neguţitoriul>. Petrașco iscălește grecește : 
Ilerpioros. Se mai ceteşte apoi iscălitura lui «Gligori Hăb[ă]- 
şe]sc[u] Vel Stoln[i]e, Ghinea biv Vel Medi., a celor doi 

negustori din urmă, în grecește, etc, 

5. 21 Mart 7177 (1669). «Dumitrașco fiorul lui Tudor, 

nepotul Saei Pitariul> [v. şi paragraful precedent), vinde 

«un vad de moar|ă] şi cu grădini denaintea morii, ce iaste 

la sat la Gărbești, pe gărla Putnii din sus..., dumisaali lui 

Neculai Raacoviţi Hatmanul, drept patrudzeci și cinci de lei 

bătuţi». Marturi: «Solomon Bărlădiaaul, Log(ojfătul-cel-Mari, 
i Miron Costin Vel Dvornic nij i Gligoraş Hăbășescul Vel 

Dvornic viş, Stamatie Vel Postelnic, Gavril Costachie Vel 

Spătar, Lupașco Buhuș Vel Caşnic, Ursachie Vel Visternic, 

lie Sturdzea Vel Stolnic, Ion Răcoviţ[â] Vel Comis, Contiş 

tretii Loglolfăt, Roman, Ghiorghiţi, Pătrăşcan, Irimiicea 

Dvornici glotnii». Scrie « Mihul». Iscălesc acești boeri. Pecete 
pune numai Roman. 

6. 18 April 7194 (1686). «Pricopie fiorul lui Ghiorghit 

Lolic> vinde lui «Postolachi fioriu lui Tănasii de Iaş» un 

1 Cf, Doc, Bistriţei, |L, pp. XIr-v. 

2 V. mai sus, p. 173 şi urm. 

71304. Vol. VII. d
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pogon de vie la Odobeşti, cîn bătrănul lui Trifan»: el îl 

avea de la Ghiorghie Răpi. 

7.29 April 7194 (1686). «Danil ot Corăști de spre Munteni, 

de preun[ă| cu soțul miei Săniia», vinde «lui Apostol sin Tă- 

nasii, cupeț ot Iaș», un pogon de vie la Odobeşti, cu 20 delei 

bit.|= bătuţi)». Marturi: «Pricopii ot Focşiani ș(i] Antonachi 

ot tam ș|i] Martin ș[i) Trif ș|i] Mihalta», etc. 

8. 20 Octombre 7215 (1706). «Dumitru ficorul Moimăscu- 

lui ! ș[i] cu fămie mea Savajsltii ș(i] cuconii mei», își vinde 

moșia, <anum[e] ce moșii: doai pogoan[e] de vii la Vinişeşt[i], 
într'o ograd[ă]..., cu loc stăr|p] ce s'ar afla înpreagur, cu 

cram[ă], cu cășciar [== coșar], cu totu ce este inpreagurțul) vii», 
parte de la părinți, parte de la frate, Solomon, egiupănului 

Mihalcii ş[i] a gupănes[i] dumisalle] Cer (s:c) șa cuconilor 

dumisales. 

9. April 7216 (1708). <Uncheşul Mărze de Odobeșt[i]» 

dă «lui Gligorie a Zahariei> un pogon de vie, «din vie lui 

Mihaiu în sus, alătur[e] cu vie lui Dumbravă), în bătrănul 
Budii, care ne est[ej şi noi de cumpărătur|ă] de la Ciudin a 
Brieei>. Martur şi Gode. 

10. 7 April 7218 (1710). «lon Măzcă» vinde «<dumisali 5u- 

pănului Mihalcei> vie. Pomenit «gupănul Sandul, zet Stătioae». 

«Iar, de s'ar tămpla mai pe urmă altă socoteal[ă], să-i întoarcă 

dumneei gupăniasa Saftă, să aibă dumnialui gupănul Mihalce 

a-m lua o gumătate de pogon unde i-ar plăce dumisalea de 

la menle], pentru găltava gupănesii Saftii și a cuconilor du- 

misale, pentru că eă pe poronca dumisali am văndut vie.» 

Între marturi: «Toader Vrăntanul, Ion Slănină». 

Ii. lași, 23 lunie 7221 (1713). Adeverință că pentru «Mă- 

riia, fămeaia lui Maftei ot Solești, cu frații ei, anum[e| Vasli]lie 

Grosul și Vărlan și Irina», «s'au ales la hotărăt opt pămăn- 

turi și gum[ăltate la Soleşti, parte tatălui lor, lui Gligoraș 

Grosul, şi au venit aicia Stoenias[a] îm[a] Stratului, și aă 

mărturisit precum dintr'acești frați ce scrii anum[e) mai sus, 

1 V. vol. VI, p. 78, n 23. Acest Moimăscul nu poate fi însă Ștefan. 

E de bună seamă un sătean din Moimești (Ț. lași). Se ştie că moimă îhseamnă 

maimuţă (acest cuvint însuși vine de la mroimză, maimd).
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a murit trei, și) VasliJlie Grosul, ș(i] Vărlan, şi Irina, și n'a 
rămas nim[e) dintr'ănșii, făr căt Măriia feam eae lui Mathei, care 
S'aii numit mai sus. Deci, vrîndu ia să vănză aceste 8 păm(ănturi) 
p', cu tot venitul, dumisali lui Costantin Rusăt Păharnicul, 
dumnealui ai răspunsu să cumpeare vărul dumisale Spătariul, 
că dumnealui zăţuiaști acol[o] la Soleşti, și aăasta parte iaste 
din bătrănul popei Gonţei; deci am făcut atasti scrisoar[e] 
la măna lui Mathei ca să aibă credință precum s'ai scris 
mai sus... Axinte Uricar am fost hotarnic.» Actul e scris 
întreg de mîna meșteră a lui Axinte. 

12. 29 lunie 7221 (1713). «Mathei ot Soleștii [Ț. Vas- 
luiă], cu femeei me Mării, fata Grus|ului», vinde «lu Ion 
Răcoviţă biv Spătar» partea sa din sat, opt păminturi. Po- 
menită mărturia lui <Acsintii Uricarul, carele ai hotărăt cu 
Postolachii Coșescul [n 11]». Serie «Ion Negre». Marturi, pe 
lingă «Mathei Bulămaș», vînzătorul, şi « Andrei biv gramatic>. 

13. 14 Octombre 7224 (1715). «Andreiă sin Mihalcii» dă 
«fratelui mieu lorgăi» vie la Vinişești, «care mi-au fost partia 
de dzeastre de la părintele] nostru... Am întrebat şi pre 
suroril|e] noastre cănd am văndut, și n'aii vrut să cumpere». 
Andrei iscălește grecește. Martur un Grec. «Și acest zapis 
l-am scris eu Tofan dascalul de copii de Focșiani !, i martiur] 
îs, cu dzisa lui Andreiaș.» 

14. 10 Maii 7227 (1719). «Maria, fata lui Vaslijle Bărbie. 
rilui», dăruieşte «un loc de o digană, ce este în tărgul Făi- 
nii, lăngă locul Gheucăi». Marturi: <dumnalui Cluceriul Me- 
leghe şi dumnalui Enachi Băcal şi dumnalui Enachi Căsiian 
Vătavul de foroșeri (sicj». Iscălesc: « Vasţi]le ora, călăraş 
hătmănescu, Enachi vătav de vileri]». Scrie «Vaslijle Bicul». 

15. 13 Octombre 7228 (1719). «Noi fetorii Dărmii: Necu. 
laiă şi Costantin şi Trifan» vind «giupănului Seaverin Cliu- 
ceriul» pogoane și <hirte» de vie, de la tatăl lor, lon Dărma. 
«Noi pre toți omenii simeanții nostrea i-am întrebat, și nimea 
nu S'aii aflat să [i cumperea.> Marturi: Vas[i)lie Bordzun, 

1 Interesantă pomenire a unui astfel de dascăl înnainte de măsurile pentru 
învăţătură ale Domnilor de la jumătatea veacului al XVILI-lea.
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Tănasie Vornic, Lupașco Cogălnitanul Vornicu ot Nicorești, 

Bălăuţ, Ioful, Borcan, Gavril Bicul. 

16. 20 Julie 7240 (1732). «Adecă eu Safta Stolnitasa, fata. 

răpăosatului Miron Costăn ce aii fost Log(ojf[ăli-Mare, facem 

ştire cu acasta scrisoare me la măna fiului miei lui loan 

şi altor fii al miei, pentru că, văzindu-mă eii trecută piste 

vărsta bătrănețelor, făcut-am atastă așăzare și] împărțală din 

ocenele mele, ca să să știe cui ce am dat precum am soco- 

tit că este drept, și ce am socotit și] de comăndul mieii mi 

i-am lăsat. Și am ales parte fiiului mieii loan, tot satui Bă- 

loșenii şți] cu alte părți ce vor fi prin pregiurlul] lor, pentru 

că acest sat aii rămas de la tatăl săi, soțul miei Pătraşco, 

care am socotit că, șă comăndul și datorie plătindu tot fiul 

miei loan, i-am dat lui acest sat, zicănd ş[i] el la moarte 

sa, cum la acest sat nimene si nu să amestece, fără de fiul 

miei loan; și i-am dat satul Măleștii, ce sănt în Țănutul 

Eşului, pe Prut, tot întrun hotar cu săleşte Tărleştilor, ce 

au fost a surorii mele Aniţii, şi i-am dat satul Gărbovii, la 

Soroca. Și am ales parte fiului mei lui Necolai satul Cărăi- 

măneşti, în Vadul lui Vodă, la Ţănutul Orheiului, şi satul 

Zmulţenii, la "Ţănutul Sorocii. Parte fiicii mele Aniţii, satul 

Coșerniţa, în “Țănutul Sorocii, şi satul Volceneţul, la Tănutul 

Eşului. Parte fiicii mele Marii, Socii şi Cărpiţii, la Țănutul 

Eşului, şți] satul Buzenii, la Țănutul Sorocii. Iar pentru co- 

măndul miei am socotit de am luat satul Căcăcenii, tij la 

TȚănutul Sorocii, care așa am socotit că, fiind rămasă săracă !, 

toată sprejeneala şi măngăere mea la fuul miei loan ai fost, 

cum ș|i] pănă în zioa de astăzi, ș[i] în măna lui m'am lăsat, 

să mă comănde. De6 eu cum am socotit cu dreptate, așa 

am aşăzat, ce nimene să n'aibă a să mai scula cu altă pri- 

cină priste așăzare mea. Ș|i] la atastă așăzare intămplatu-s'aiă 

mulți din boeri, care mai gos sănt iscăliț. Ș[i], pentru odoară 

şi haine, toate li-au luat Aniţa, și li-ai prăpădit; să-ş caute 

cu giudecată. Antonie Mitropolit Sutavschii. Safta Stolnitasa 

[pecete cu Sf. St.j?. 

1 Adecă văduvă, «săracă de bărbat», cum se zicea. 

2 Nu ştii cine poate fi Pătrașco Stolnicul, soțul Saftei. Actul e însemnat 
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Let 7240 [1732], Iuli 20 dni. | 
Eu popa Andrei duh[o)v(nic] Tălpă ot Băloșeni. 
Şi, din vecini ce am avut, încă am făcut parte cum am 

socotit, şi am dat fiului mieă lui loan pe Gheorghii Băicanu 
cu fitorii lui, anume Andrei, Ioan ș[i] Grigorii, care aceșt(i) 
vecini sănt cumpăraţ de soțul miei Pătrașco. Dar si fiiul 
miei loanu ai dat niște stupi pentru dănşii; i-am mai dat 
pe loan fizorul lui Vasăle Rusul ș(i] pe Mihalachi ș|i] Va- 
sălii ș[i) toț feţorii lui Gorie Pănzariul. 

lar Marii i-am dat pe Toader Căţărui cu fitorii lui, Ne. 
colai ș|i] Gheorghiţă, ș(i] pe Ostahie cu fitorii lui, Maftei, 
şi pe fitorii lui Tudosi Pojar, anume Toader ș[i] Acsăntii, 
ș[i] pentru aceşti vecini Neculai și] Aniţa n'au. triabă, că 
sănt cumpăraț de soțul mei Pătrașco. lar pentru alte moşii 
ce mi sar mai veni din parte celor fra stărpi, ş[i] alte ce 
s'ar mai scoate din moșii care sănt împresurate, să să îm- 
parţă iar cu frații ; iar aceste numite mai sus aşa vor rămăne. 

Safta [aceiași pecete]. 
Posleduindu-se de cătră noi cu cea adevărată, ș(i] aftăndu-o 

întocma și făr de nici-o greșală, o am încredințată şi cu a 
noastră iscălitură ; 1803, lunie 9. Veniamin Mitropolit Mol- 
daviei.» 

17. 8 lunie 7245 (1737). «Mariia femiae lui Ștefan Corbul 
c-ai fostu bulucbaș şi cu fiiica-mia Tofana și cu fiestrii miei», 
vînd o casă «din os di tărgul Făinii, lăngă casa lui Mih[a]- 
lachi căl[ăjraș de Țaligrad şi lăngă casa lui Toadir diiacul 
de la Aga și între casa lui lon Nagaragiul», lui «lacomachii 
cupeţ>, pe 60 de lei. Tocmeala se face «dinainte a oamini 
buni mahalagii şi alţi slujitori carii mai gos ş'aii pus degitul 
şi iscăliturili». Scrie «Cerchiaz diiacul de Divan». Iscăleşte: 
«Moisia Săponar». 

18. «Nichifor, cu mila lui D|ujmn[ejzăii Mitropolit Sucevi 
pre-cinstit și exarhii plaiului (szc). Deca vremi ce vre și tre- 
buia și la sfânta Episcopie a Huș|ullui să s[ă] hirotoniască 

„cătră cuvăntătoarele oi de acold grije și privigherea de păs- 

pentru că dă numele amînduror fetelor lui Miron Costin și ale descendenţii 

uneia din ele.
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torie spsenii (sic), cum poroncescii d|ujmnădzăeştilea şi sfin- 

tele pravile, Smerenie Noastră, în grije multe fiind ca s[ă] 

aflu ei să priimască folosinţa sufletiască, căutănd, aflat-am pre 

cinstitul între ermonași anume chir Ierofteă, înpodobit cu în- 

ţeleptune sufletiască şi vrednic și destoinic foarte şi plecat 

întru viiața călugăriască spre rănduiala arhierei, — pre acesta. 

chemat-am și pe pravilță] cu sorțu s'au ales de cei ce sai 

aflatu la noi arhierei și de] D[ujmnăzăii iubitori episcopi, 

anumi chir Theofl episcopul Romanului şi chir Varlaam 

episcopul Răd[ăJuțului, fraţi şi întocma slujlijtori noi, şi pre 

acesta hirotonisitu-l-am episcop la ace sfăntă episcopiia a 

Huş(ullui, cu chemare și cu darul a pre-sfăntului și închină- 

toriului D|ujhu. Dreptă acie datorii estea acestă de D[ujm- 

năzăi iubitorii episcop să margă la ace episcopiia carei 

S'aii orănduitii de I[a] Djujmnădzăi, să pască sufletele pravos- 

lavnicilor dintru dănsa și s[ă] fac[ă] toa[tJă căte sintu ale ar- 

hierii neapăratu, ceteți să însămnedză, căntăreţi și purtători 

de crişnici, ipodiiaconi şi diiaconi să facă și să-i aduc[ă) și [să] 
orănduia[scă] preuţii, şi duhovnit să puia, şi călugări să facă) 

piste () mic și mare, şi [dum)nădzlăeștile) beserlici să sfjin- 

ţască, și, cum am dzis, căte să cuvin arhiereului pe legea 

noastră să le facă, și să s[ă] p[lejce și Smerenii Noastrea. Dreptu 

acia datori sintu și creștinii de acolo, adică preuţii și oa- 

menii toți, să s[ă| cuceriască lui și să i să] plece lui întru 
toatea, și mai vărtos spre acie ce va ave cuvăntu de sp[ă]- 

senie sufletului, să-l cinstiască, să-l iubască și să-i dea lui 

toată cheltuiala besericii, și, ori pe cari cu cale îi va afurisi, 

să fie afurisiţi, şi să aibă voia a lega și a dezlega. Pentru care 

dar și adastă praxie a noastră de întărirea să dă la acestă 

iubitorii de D|ujmnădzăi episcop chir lerofteiu, fratelui și în- 

tocma-slujitorii Smerenii Noastrea. 

La văletul 7250 [1742]. Nichifor Mitropolit Moldaviei |urită 

scrisoare cu caracter grecesc]. Pecete, întipărită cu fum, re- 

presintind pe Sf. Gheorghe; legenda e: «Pecete Mitropolie 

Sucevei, Nichifor Mitropolit; 1740». 

1 Asupra călugărului putnean leroteiii, ales episcop de Huși, v. Melchisedek,
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19. 11 Novembre 7250 (1741). «Postolachi snă Tănasie Simanul 
din Iași» vinde <gupănului Mihalcii» vie «în del la Odobeşti», 
«de la Pricopie ș(i] de la Sandruai» (2). «ȘI, cănd am văndut 
aceste vii, m'em întrebat toți răzeșii: ei ai dzis să văndzu 
cui voi găsi, cător nu li trebui, că n'a nici un prelej». 
Vinde cu <bani de argi[nt], 60 de lei», «c'o hirt[ă) ce este 
cu cumpărlăjtur[ă] de la Anbrohie, făr cele de în pogon». 
Marturi, popii (din Odobeşti: Ionașco, Precopie) «și Neculai 
Vornicul și călugărul Țebănachi şi Ionaşco a Mălini». 

20. laşi, Februar 7271 (1763). «Ion Brătilă, călărașul de Țari- 
gradu, înpreună cu soțu meii Dumitra», dă «giupănului Hat- 
manului Vasilie Rusătu» o casă cu locul ei, <cătu este în- 
grăditu și hotărătu cu Vornici de Poartă ,.., din vale de 
Tărgul Făinii, pe ulița Făinii, şi am fă't-o noi pe locul 
nostru, lăngă casa lui Toader diiacul de la dumn[ea]lui 
Aga... la dialu de casa Brătiloae ta bătrăn[ă], și de la dia] 
de casa lui Mihălachi Ţelinco Cupeţu; care: casă iaste făcuti 
de noi și pe locul nostru, şi casa iaste șindilită, și cu grajdii 
şi cu şură, totu şindilite»: are zapisul lui «Proca Horto- 
lomeiii». Plata e şoo de lei. Scrie «Simion Cheșco Uricarul». 
Pecetea cunoscută a Vornicilor de Poartă. 
"21. 1ii April 1766. Grigorie Alexandru Ghica-Vodă, pentru 
plingerea făcută de <preutul Poliz de la biserica Sfăntului 
Constandin, ce iaste aicea în tărgul Eşii, în mahalaoa Broș- 
tenilor, supt Curtea gospod». «Fiind el preut strein, Grec, 
de la Thesalonic, și, viind aicea, în orașul acesta, prin să- 
lința și osteniala sa s'aii apucat și cu drepți banii săi au zidit 
din temelie și ai făcut această sfăntă biserică, hramul sfâa- 
tului și întocma cu apostolii marele Constandin şi Elena, în- 
podobindu-o pe din lăuntru cu toate ceali trebuincioasă; dar, 
fiindcă locul unde aii făcut acea sfăntă biserică au fost drept 
loc domnescu și pe urmă l-ar fi dat Domnie Sa Matei-Vod[ă) 

Chronica Hușilor, |, p. 214 şi urm, Actule un zzzzîctez, căci nu se raai află al- 
tul prin care Mitropolitul să mărturisească pentru alegerea unui episcop. — În 
Archivele Statului, Sf. Sava (3XX111, 50), se adă un act, din 2.. August 
1238 (1730) de la Grigore-Vodă Ghica pentru «chir [Nichifor] Mitropolitul 
Sidis2, care e tocmai acest Mitropolit moldovean.
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danie și afierosire sfintii biserici, pe care danie aii arătat 

preutul Poliz că are întăritură şi de la Domnie Sa Scarlat: 

Vod|ă], și ari și hotarnicăa Vornicilor de Poartă, întru care 

arată căt loc esti dat bisericii», cere a putea îngrădi locul; 

e trimes <la dumnalor veliții boeri», cari îngăduie. «Unii din 

mahalagii» protestă însă, arătind că sînt împresurați, <nevrănd 

să urmeze ca să îngrădiască numai căt loc s'au dat bisericii 

din început de Domnie Sa Costandin-Vod[ă] Racoviţă, care 

locu aii fost hotărăt, din poronca Domniii Sale, de răposatul 

Iordachi Cantacozind Vel Logofăt». Deci se trimet în cerce- 

tare nouă «Pandelachi vătav de aprozi şi Carpu Vornicul de 

Poarta»: mahalagiii îi arată că hotarnica făcută mai tărziu de 

Nicolai Tiron şi Ștefan Popăscul, Vornici de Poartă, e încăl- 

cătoare pentru ei. Cercetindu-se hotarnica acestora cu hrisovul 

lui Scarlat Ghica, se vede că ele nu se potrivesc între ele, 

fiind mai mult dat în hotarnică decit în hrisov. <S'ai cerut 

preutului Poliz ca să arate dania Domniei Sale Matei-Vodă]: 

el ai dat sami că nu este la dinsul.» Deci se cere maha- 

lagiilor să arăte «cu sufletile lor» locul pe unde a hotărit 

Cantacuzino. Hotare: «gardul lui Andrei Cazacliul!. .., locul 

lui Costandin Casapul.. ., locul casii lui Săveliolu protopsalte 

„..„ locul casii lui Șahăn Trandafir..., spre pod, asupra 

Bahluiului.» Domnul întărește resultatul. — Copie de d. 

Gorovei. 

22. 20 Maiu 1784. «loniţă Răul, fior lui Gheorghie Răul 

din Huș», vinde episcopului de Huși «chir Iacov» «<doao 

pogoane și una hirtă și un hiler viță de vie roditoare pe 

moşie sfintei Episcopii, la fața Dricului, unde este locul cel 

mai de frunte, —din care vie sfănta Episcopie ni-ai luat 

dijmă», pentru 143 de lei și 15 parale, «cu toata roada ce 

ari într'ăusa, cum și pomătul ce-l avem în capătul vii, iarăș 

cu toată roada. Și vie, măcar că este numai legată păn acmu, 

dar tot lucrul, păn ce om îngropa-o, noi să purtăm de grijă.» 

Marturi: Gavril Bogdaproste, Nicolaii Olatriul, Ioniță Luca. 

23. 26 lunie 1785. <Tudos|e] Blănar ot Botășan[i], gine- 

1 V, p. 332, nota 1. 
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rile lui Iordachi Gigătul», se învoiește cu «dum(neajlui Lo- 

gofătul Panaite Cazimir», pentru parte «de moșie ce am de 
zestre în Cătămărești» 1, 

24. 13 Februar 1796. Vinzare de vie, «cu pămănt cu tot, 

în dialu Orbeanii, Ținutul Putnii»>, <Logofătului Iordache 

Momitcă». Marturi: Pavel Mătui, «popa Nicolae Bontă, răzeş 

ot Orben[i], Dumitru Tăbanu, Mih(ăjlachi Bășialăi, Costan- 
tinu sănu Mătăsaru, Vasile Codiţ[ă], răzeș din Orbeni». 

25. 28 Decembre 1797. Alexandru Ioan Calimahi-Vodă, 
pentru «<d|umneallui Vasile Machedon biv Vel Sulger, is- 
pravnic de Curte, carele din copilăreasca sa virstă s'aii aflat 
şi se află slujind în domneștile Curți, atit în vremea altor 
luminaţi Domni, cit și acum, aflîndu-se slujind Domniei Mele 
cu credință și cu dreptate». Îi dă <un loc domnesc ce s'aii 
aflat slobod, lingă poarta Curţii gospod cei vechi, subt cea- 
sornic, adecă la fața uliţei mari, de cătră temniță, ce iaste 
în zidiul Curţii Vechi, și în dughiana unui ceasornicar neamţ; 
ce ai avut și el locul danie de mai înainte». Se alege ho. 
tarnic Șerban Botezat biv Vel Sulger. «Împregiurașii» arată 
că «pe acest loc ai fost drum de mergt la Poarta Căza- 
cilor, cari apoi, de la o vreme încoace, de cînd s'aii deșchis 
pe acolo lagum? pentru curgerea apei, s'ai îndreptat mer- 
gerea orăşenilor pe ulița ce merge pe lingă temniţă la Poarta 
Căzacilor». Se incepe măsurătoarea «din colțul piciorului 
porții gospod, alăture cu uliţa, păr lingă dugheana ceasorni- 
carului neamț, ce easte acum bărbierie...: ai pus 2 pietre 
hotare, chiutoarea locului; din care una caută înapoi la pi- 
ciorul porței și alta caută spre ulița temnițe... Marginea 
uliții din dos, care se numește ulița temniţei.» — Copie de 
d. Gorovei. 

26. 5 Februar 1803. «Veniamin episcop[ull Romanului»? 

1 Pentru Cătămăreşti, v. tabla Documentelor Callimachi. 
2 Canal. 

3 Relativ ia Roman pe acest timp, se pot afla alte lămuriri în aceste 
două documente pe care mi le comunică d. avocat Muste din Roman. 

1. 7 Maii 1777. Grigorie Alexandru Ghica-Vodă, lut Lăscărache biv 
Vel Comis, ispravnic de Roman, pentru plîngerea lui «Vasile Misira Arman
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dă zapis «dumlijsale chir Eustathii Altini zograf, precum că, 

avînd trebuinți de o bucată de loc afară din tirgul Ro- 

mac[ullui pențru ca să-și facă grădină și livadă, sai mă- 

surat de la morile episcopiei celi noi în sus spre morile 

vechi, pe lingă malul girlii, triizăci de stînjini domnești, care 

să rămiia», etc. «Cu tocmală, să dea pe tot anul Episcopiei 

cîte trii ocă ciâră; pe care loc. îngrădindu-l înpregiur, să 

aibă a-l stăpini în veci, atît dum[neajlui şi giupiniasa dumf[i]- 

sale cum şi moștenitorii dumlijsale în pace și nestrămutat 

de cătră nimi, dănd după tocmală (însă după ce-l va în- 

grădi) acesti trii ocă de cară, iar mai mult să nu fie supărat 

cu nici-o cerirea.» Pecetea Episcopiei, pusă cu fum, are chipul 

unei sfinte cu crucea, în mînă, între un arbore şi o biserică; 

legenda e: «Pecete sfintei Episcopii; Veniamin episcop: 

1796»; de-a dreapta și de-a stinga chipului: «[Sfinta] Pa- 

ras[chiva]». 

27. Tv ebrpevetay cms zorpias sby6uevos, sNxpivâs Ex Woyiis 

AATAT AL OVEV, 

Tă az rptoanoaric rod mapeovros pazijrăy Vpâua ms mată 

apăs Ehabov psră rây ănootadtvrov pot zap abrijs, Orad 30 
cobyria matpăv 10 uiav ay OXdEz, vai Dzepevyaptoră tă rby 

zehzdv oo ras" Xară 5 ri vâray re, 0fhw rAmpb5%, Tijv Gov- 

pay Tâv s&mdzodtvrov dv adră zpăs Gzoioy us 0uzto ui 2pâ- 

de acolo din tărgul Roman[ullui, că iocul casii sale ce are acol, la vreme 

oștirii rămăind dezgrădit, și el nefiind acolo, aflăndu-să atunce în ara Un- 

guriască, s'aii sculat un protopopa Ştefan de acul, și făcăndu-și casă acolo, 

ai cuprinsii cu îngrăditura sa cătva loc din locul jăluitoriului>. Locul lui 

Misira fusese hotărît de crăposatul episcopul Ioanichie», apoi de Toader 

Canta Stol. şi de Vasăle Buhăescul Med,: «păn înir'un drum vechiii săpat şi 

cu mal de săpătură, și protopopul, făcăndu-și casă pe ţintirimul Bisericii 

Albe, ş'aii întinsu ograda și grădina pe locul Arman(ullui, închizind și drumul 

acel săpat, care aii fostu hotari între locul Arman([ujlui și între ţintirimul bi- 

sericit>. Să cerceteze, Pecete mică octogonală, cu chinovar, 

2. 15 Iunie 1792. “Alexandru Constandin Moruzi-Vodă, pentru pro- 

cesul dintre «Armenii Misărești» şi Biserica Albă din Roman. cAcastă fiind 

biserică gospod și cu zădire atăta de mare, să nu fi avut den început îndestul 

loc pentru țănterim nici într'un chip almintrile nu să poate socoti.» «Ca să 

aibă pe unde merge mahalagii, atăt la biserică, căt și la apă.» Iscălește Dom- 

nul. «Man[olachi?] Razu Vel Logofăt,» 
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s Ni Exoxobulroey Borapov opedăy mb Gan Y 
AT Ypâvabe, 7 

Exawev 9, totodtav Gppstov xivnua, 49 0tv juzopă vă rd âr- 
xpivo. Ilapaxohă Guos îtă mobproliră vă ua tpavept) Ti draa= 
dobgiay aibriis Tis Owepoyâvrov bnodtsewc, eis cv Groiay 03v 
dprpibi)ho dr. Stho uaivet vartoyruăvos 6 P6lopos apă zâst, 

[Notă.] 1804, Mai 19. Carte dela Alecsandru Mavrocordat 
Voevod pentru vii de la Copou; n 6.» 

0
 

a 

Rugindu-mă părintește pentru dumneata, te îmbrățişez din inimă curată. 
Am primit cu bucurie scrisoarea iubită a dumitale de la 30 ale lunii tre- 

cate împreună cu cele ce mi-ai trimes, adecă 30 de funți de cafea și o ocă 
de salep, și îţi mulțămesc mult pentru prieteneasca osteneală ce ţi-ai dat, 
Cit despre nota dumitale, voii plăti suma celor cheltuite pentru aceste lucruri 
cui îmi vei spune mai curînd, saii voii vorbi cu Psalida, dacă nu cumva are 
vre-un cont saă vre-un comision al dumitale, și-i voii da acei bani, După 
plecarea dumitale, lipsa dumitale m'a întristat destulă vreme, şi noi n'avem 
decit societatea dumitale, precum și nevasta mea atita mă întreba: cînd va 
veni oare Balș. Zăii, cu adevărat, polcovnice, te iubim din inimă, și ei și 
Doamna mea, și nu ue îndoim cituși de puţin despre iubirea curată ce ai 
fai de noi. Îţi mulțămesc pentru oferta casei d-tale din LDubasari, pe care 
mi-o faci: neapărat mă voiii duce acolo, dacă Dumnezei sfintul va îngădui, 
căci gindul meii nu s'a schimbat. Nădăjdaiesc ca peste puţin, cu mila lui 
Dumnezeii, să vind moșia ce am cumpărat: cum voii săvîrși vînzarea, îndată 
mă gătesc şi vin fără îndoială, și îndată îţi voiii scrie de acolo, Lui Psalida 
i-am spus cîte-mi scrii d-ta: ţi-a scris el că mi-a vorbit despre toate, 

Doamna mea îţi presintă urările ei prietenești, și zice ca să te rog să pă- 
zești nestrămutată, iubirea ce ai față de dinsa, 

Ne rugăm părinteşte pentru prea-iubita dumitale soție, iubita mea'cucoană 
Smărăndiţa, și o îmbrăţișăm, și nu mă îndoiesc nici-odată de prietenia ce are față 
de mine; de mi-ar ajuta odată Dumnezeii sfintul să pot veni cît mai răpede 
în Rusia-Mică, și atunci nădăjduiesc să am mai des scrisoriie d-tale, pe care 

le doresc, Acum și pururea însă sîntem şi vom fi . 

Moscova, gata dc slujbă și adevărat prieten : 
1804, Maiii 19. Alexandru Mavrocoraat, 

Polcovnice, M'a pus în mirare caraghioasa, smintita și nerușinata pornire 
a lui Filodor... Nu pricep cum a îndrăznit să spuie o așa minciună fără 
nici-o socoteală, cum că eii i-aș fi dăruit chioşcul de la Copoii lui Filodor, 
Mai întăi, ce dovadă are pentr. aceasta; pe urmă, dacă aș avea să fac o 

- danie către el, nemulțămitorul și nerecunoscătorul Filodor, cum aș fi putut să-i 
fac danie acelaşi lucru şi fratelui d-tale, d-lui Vistierul Iordachi, care are în 

mină dovada iscăliturii mele, ce nu se poate tăgădui, şi la ori-ce împrejurare 
şi înnaintea oricărei judecăți sînt gata a asigura și întări acea iscăhtură, dacă 
ar avea nevoie de întărirea mea, la orice prilej, şi ar fi de nevoie d-tale. Această 
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pornire netrebnică a lui Filodor e cu totul de necrezut caut să pricep la ce 
şireclic a putut să alerge el după mai mult de șeptesprezece ani și a făcut o. 
astfel de nctrebnică pornire, și nu pot să înţeleg așa ceva. Totuşi, te rog de 
curiositate să-mi deslușeşti urmarea acestei gînd nechibzuit 0), în care nu mă 
îndviesc că Filodor va rămînea osînâit (9) de către toți.» 

Scriitorul răvașului e Alexandru Ioan-Vodă Mavrocordat, zis Firariul, sait 
Fugarul, pentru că a părăsit Scaunul Moldovei fugind la Ruși, din mijlocul 
cărora nu s'a mai întors apol nici-odată, Balș, către care scrie «fugarul», era 
colonelul saii polcovnicul Manolachi, pentru care v. Docamerntele Callimachi, 
1, p. 664. Şambelanul Balș (v. Zoe li7. rom., IL, p. 81) era altul, Iancu 
(v, maai sus, p. 249, n0 152). Soţia lui Mavrocordat era poate a treia, pe care: 
s'o fi luat în Rusia (cf, Genealogia Cantacuzinilor, p. 393). 

Put da încă două scrisori de asemenea pribegi din: Mo!dova în Rusia. 
Una e a exarchului Gavril Bănulescu, fost Mitropolit în Moldova: 
< Prea cuvioase arhimandrițe Stariţ mănăstirilor Neamţului şi Secului, Sele- 

Vestre, cerească blagoslovenie rog pre milostivul[ii] D[u]mnezeii să i se trimată. 
Mai în trecutele zile am priimit v scrisoare a Preacuvioșiei Tale, alăturată 

cu o psaltire ce, acumă din noii, s'a tipărit în mărăstirea Neamţului, din celei 
mai alese cărți cșite în limba romînească ; pentru care îţi mulțemescă. Trimit şi 
eii Preacuvioșiei Tale cu monahulă Mamant un Gasaslov ce acumiă de noi 
s'aii tipărit în tipografiia Mitropoliei Chișinăului. 

Pentru moșiile ce are măuăstirea Neamțului în Băserabiia, de carele mă 
pottiţi a vă fi mănă de ajutori, de va fi bună voința împărătească a se da 
după docomenturi, apoi negreşit le veți căștiga. Şi sîntii al Preacuvioșiei Tale 
de tot binele voitoriă 

și cătră D[ujmnezeă rugătoriii: Gavriilă, exarh, 

Mitropolit Chișinăului și Hotinului, 
1517, Noemvri: 6 zile, 

în Chişinăii.» 

Arch, Statului, Weamiz, no 4204, 

Cealaltă e scrisă de un Grec pentru loan Sandu Sturdza-Vodă, scos de 
Nuși din Domnie și dus în Basarabia. 

«Cu plecheciunea sărut blagoslovătoare mina, părinte arhimandritii, 
Scrisoare Svănţii Tale din Mai 25 am primit astăzii, Avgust în 8, rășpun- 

zetoare scrisorii meli, scrisă Svănţii Tale și Sfintului sobor ; cu toată bucuriia, 
am mulțemit înduratului Dumnezeii că vă aflaţi sănătos în plănătoară cererii 
meli și făgăduinţii, însoțătă cu al doile scrisoari din Aprilie 18, cu cuprin- 
dire că niște selașe de Țigană, că frateli mică Mihail Sturza i-ar fi afierosir, 
dindu-i minăstirii Niamţului ; cari Țigani n'ati întrat în stepinire minestirii 
niţi pină acum, din întămplerile vremilor, și, fitcă aţi nat făgăduinţa mă 
şi a soţii noasiri, că spre ispăgubire minăstirii și vor da alţii în locu ace- 
lora, — di și nu-mi aducii aminte, de vremi ţi Svinţie Voastră scrieţi că am 
făgăduit, să vedi dară că Ţiganii minăstirii sănt în Țiganii mei, ţi rămănă darit 
îugăduiri ca, cu blogosloveni[a] Svinţii 'Tale, și căşligănd îndimuare lui Dumnezeii
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slubozătoari, ca și ne întoarțem în patriia noastră, cănd, fâră mai multe uitari, 

de vor îi în Țiganii mei, or șe vor da însus.., a frățini-miii, or! alții. Cu 

aceste dară ei sănt a Svinţi Tale plecat fiii sufietescii loan Sturza VVod. 

332, Avgus &. 

[Către starețul Dometian.] De peste Prut de la loan Sturăze VVd, pentru 

Ţigani. [Pecete cu roș, mică, foarte elegantă.] 74;z., moșia Nănești. 

28. 22 Decembre 1809. «De la Divanul Cnejii Moldavii.» 

Judecată pentru mori la satul Mătieni (Ţ. Dorohoi), între Pita- 

rul Gheorghie Sorotanu și Zmaranda Cogălnicenița!, de o parte, 

iar, de alta, Stoinicul Costandin Manole?. Se pomeneşte ju- 

decata din 1794 între Manole, atunci Șătrar, și «Neculai 

Izmană v[tori] Armaş, cumnatul lui Gheorghie Sorotanu». 

29. 3 lunie 1811. Vinzare de vie la «dealul Orbeni», «cu 

bani albi», 30 de lei. Marturi: Toader Panţir, Ion Budăi, 

Pintilii Sărăcuţ, Vasile Nenul, — Copie de d. Gorovei. 

30. $ Februar 1816. «Alexandri. Fiindcă Boboce Ţiganul 

împreună cu Țiganca ș(i] cu copii lui sănt a fiicei răposa 

tului Sulger Gheorghi, pentru atasta dar, îndată cei lua ră- 

vașul acesta, să-l faci teslim la triimesul dum(ijs|ajle, atăt 

pe dăusul, căt și pe Țigancă, cu copii lor. Vel Hat[man] » 

3t. 16 lunie 1818. Scarlat Alexandru Calimah-Vodă, «pen- 

tru Dumitrache Tăutul fecorul lui Iordache Tăutul, ce se 

află cu lăcuința la Ținutul —». El arată un act «de la ră- 

paosatul întru fericire Domn Alexandru Constandin Morusi 

VV., dat lui Vasile Tăutul, feciorul Lupului Tăutul, pe care 

îl arată că se trage din spița neamului lui loan Tâutul, ce 

au fost. Logofăt-Mare». Se trece la mazili și Dumitrache, 

«incredințindu-ne Domniea Me că acel Vasile Tăutul este 

unchiii jăluitorului»>. Deci e «scos la neamuri». «La vremea 

slujbelor rusumatului, să aibă a scoate toate bucatele ce va 

ave drepte asale,adică oile de plata goștinei, stupii, sfinii[=porcii] 

de plata desătinei, și vinul ce va face din drepte viile sale», 

și-i dă și patru liuzi, «oameni străini. .., cari să nu fie din 

lăcuitorii birnici sau din bejănarii ce sînt veniți de mai îna- 

inte aice în ţară»î. — Copie de d. Gorovei, 

1 V, vol, LII, p. 67. 
V. Doc. Callimachi, tabla și Prefaţa vol. Il. Tot așa pentru lzmană, 

S Pentru “Tăutuleşti, v. tabla la Dac. Callimachi. 

e 
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32. 10 lunie 1820. Hotărtre în privința reclamaţiei de i. 
gani făcută de «Comisul Iordachi Bașotă> față de moștenitorii 
lui «Neculai Stratilat! ce ai fost Vel Logojf[ă]t>. Pomenit 
Țiganul Scorțariul. 

33. lași, 22 Iunie 1825. Alexandru Scorţ[e]scțu] Spat[a|r, 
către alt boier, vechil al săi, pentru hotarele moşiei Mă- 
gureli de către moșia Brădeni. Pomenit «moșul Petrachi 
Cazimir», acum mort, Căminarul Zamfirachi şi podpolcovni- 
cul Văsali Șafirov, proprietar în Moldova. <Acum ce mai 
iaste atastă povescă, nu pot înțălegi !» 

34. 17 August 1826. <Mo[na)hia] Glafira Scorţasca» către 
un fiu al ei, Filip, la Chișinău. «Cursurile galbinilor să sui, 
dobănda să sporești.» 

G. Documente argeşene comunicate de D. profesor 
C. Miculescu. 

I. 2 lulie 7249 (1741). Mai mulți se îndatoresc a plăti 
o datorie sati să /7 se ea doi?. Iscălesc Iaae Culcescul, Tudor 
Ureş, Stan Goran, Marcu. 

2. 29 August 1806. «Sud. Argeş.» Cercetare pentru plîn- 
gerea lui Dumitrachi Tigv[eanjn[u) «pentru Rizea i Panait 
Post[elnijă[ii] Băloteştii», cu privire la Bărsești, în hotar cu 
moșia Cepari. Se aduce înnainte hotărnicia lui «Ene Brătiianul 
biv Vel Şătr[ar) şi biv gti Vist. Ioniţă Ungurelul, la leat—». 

| Înnaiate, hotărnicise Costandin Breaziauul biv Vel Armaş, la 
5 Mart 7251 (1741), «cu 24 oameni jurați ce s'aii dat lui . 
Ștef[ajn Căpfi]tan] Balotă»2. Acesta întrebase și pe un Neac- 
şul Răglă. Atunci Băloteștii se pîriseră cu <Panait Matracă, 
socrul și epistat casii răp[olsatului Șărban Uescul, ce este 
Socru dumnealui Dimitrachi Tigv[ea]o(u]». «Îi dă voe să-ş iă 
boeriii hotarnic mai mare decăt cei d'intiii, ca, înpreună cu 
aceia, să meargă în fața loc[ullui şi prin carte de blestem să 

1 V, zdia. 

2 V. mai sus, p. şt şi urm,
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facă alegere». « Muchea văi trestii. . . Înte alt deal... Semne 

mai înnauntru hotarului... Aducănd numitul Tigv[ea]n[u] zece 

mărturii oameni bătrăni...: popa Preda..., Sandul Buză..,, 

Preda cel Mare..., Sandul Cuciul și Iadul. .., Sandul Filipoii..., 

Badea Năvărcul. .., Mihai Băngă. .., Preda Trăntuș. .. Zice că, 

cănd ai venit uncheaș|ul] Neacșul Răglă de ai arătat hotarul 

în capul piscului văi trestii, l-ai dat de păr, să ție minte, 

un Hristea Căplijtan)... Li s'au citit cartea de blestem, atăt 

cea mare, aii adus-o Tigv[ea)n[ul, căt şi cea care aii adus-o 

părăţii Bălotești, și, sărutăndu-o. căte unul unul, li s'aii trecut 

şi numele într'ănsa. Dup[ă) aceia ş'ai arătat fieş|te]care știința 

„ Din apa Topologului... Au zis de sai făcut şi o mo- 

viliță. . .Pă apa Topliţii... Care movilă făcăndu-i perierghie, 

o văzum a fi săngură una... De a curmejășul... O tulpină 

mare de fag... Și ei, văzănd că acel fagu este prăplăJdit, 

în potriva lui am jăruit un gorun.» 

3. «Din zile preainnălțatului nostru Domni Io Alexandru 

Costandin Mor[ujz Voevod, dintr al doilea Domnie a Mării 

Sale, am găsit această foae dă neamurile vechi ale boerilor 

Rătești i Cărpenişani i Furdueştilor i Călineștilor, fiindă-că 

aceşti neamu de oameni tot dintr'unii om să trage, după cum 

va arăta în jos anume, ș|i] atastă însămnate am scos-o după 

o foe făcută dă răposatu Ştepaniă Căpitanu Furduescu; care 

ș|i] acea foe iarăș după o însămnare a dumnțealui] răposatu 

Barbu Văcărescu Vel Vistier, cu leat 7256 [1747-38], zice, s(i] 

trecută în coudic[ă), ș(i] întărită de dumn[ealiui, dă neamurile 

vechi, pănă într” acea cercetare, iar în foaia lui Ștepanii Că- 

pitanu mai prisosăsc cele ce sai mai născut din vechi, pă- 

cum arată, ș(i aceste foi s'au găsit la Toma sin Raducanu 

Furduescu, nepotu lui Ștepani Căpitanul; 1800, luli 20. 

Stan Vel Vornic, ginerele lui Radul-Vodă cel Frumos [=—=cel 

Mare], fe&oru lui Vladiă-Vodă, după un hrisov al Mării Sale cu leat 

7OI1 [1502-3), să adeverează ai născut pă Bunul Vel Spătari 

i pă Conda Vel Postelnic i pă Vintilă Vel Pabarnic i pă 

Daniciulii. 

Din Bunul Spătară să trag Știrbeștii. 

Din Conda Postelnic Cărpenișanii. 
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Din Vintilă Paharnic Răteștii. 
lar Danciul ai născut pă Ivașco Vel Vornic i pă Albul 

frate-săă. 
Iar Ivașco Vel Vornic ati născut pă Stepană Vel Pitfar] i 

pă Luca Vel Vistier i pă Dumitrașco Vel Sluger i pă Tudor 
din care sănt Călineştți). 

Iar Ştepanu Vel Pitari au eșit din Răteşti ș|i) sai mutat în 
Furduești, fiind frați mulți şii] moșie dă cumpărătoare, șli] 
şaii făcut case ș[i] bisărică [şi] sălişte, ş|i] ai născut pă Mo- 
goș Vel Pitar. 

lar Mogoș Pitar ai născut pă Stepani Căpitani pă Luca 
Comis i pă Costandină Postelnic i pă Pătraşco Paharnic. 

lar Luca Vel Vistier au luat pă Tudoru frate-săă, ş(i] au 
eşit din Rătești, fiind ei fraţi mulți, Și] s'aii mutat în Caăli- 
neşti, moşie dă moștenire, ş(i] au născut pă Pătraşco Vel 
Clucer. 

lar Pătrașco Vel Clujcejr ai născut pă Mincul 3 Vistier, 
lar Tudor fratele Lucăi v. Vistier ai născut pă Matei Vel 

Clu|ceJr. 
lar Matei Clu[ce)r ai născut o fată anume Stanca, care ai 

ţinut-o un Ianachi Vel Sărdar, fiind Grec. 
lar Dumitrașco Vel Sluger au rămas el în Răteşti, fiind 

frate mai mic, ș(i] ai născut pă Șărbanu Vel Pit|a]r i pă Matei 
i pă Barbu. 

lar Şărbanu Pit[ajr ai: născut pă Costandin Vel Pit[a]r i pă 
Mihai Vel Comis i pă Matei Posteluic. 

lar Costandin Vel Pitia)r au născut pe Ioaniă, șli], luundă pă 
fata lui Nicolae Postelnicul Furduescu, sin Stepani Căpitan, și, 
luundi moșia de zestre în Furduești, s'a mutat acolo, ne 
mai avăndii Necolae socră-săii alți copii i fete. 

lar Mihai Comisu, ce-i zic Șătrlar], ai născut pă Bănic[ă) 
polc[ojv[nicul] za lefecii i pă Matei Postelnicul, Crivăşti, şți) șăd 
în Mărunțiş. " 

Iar Matei Postelnicul ai născut pă un Gligore, ș[î] dă flăcăi 
s'au călugărit, și-i zic Gherasie, 

lar Matei sin Dumitrașco Slug(ejr au născut o fată anume 
Ilinca, care aii ținut-o Ioniţă Comisu Tigveanu. 

71304. Vol. VII. 23
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Comisu loniţă Tigv[eanu)| ai născut pă Costandinii Pos- 

telnic îi pă Costin Postelnic i Gligore i Matei. 

Iar Costandin Postelnic Tigv|eanu] ai făcut pă Dumitrache 

i Matei, ce s'au călugărit, i pă Gligore. lar Costin Postelnic 

aii făcut pă Pătrache. 

Ia; Barbu sin Dumlijtrașco Sluglejr aă născut pă Mihai 

Comisu i pă Pahomie monah. 

Iar Mihai Comisu ai născut pă Ilie Logft. za Vist[ielr(ie] i 

pă Costantinii. 

lar Ilie Logft. za Vist|ierie] au născut pă Dinu Postelnic i 

pă Costache. 

Iar Albu, fratele lui Ivașco Vel Vornic, ai născut pă Neagoe 

"Vel Pitţajr. 
Iar Neagoe Pit[a)r ai născut pă Negoiţă i pă Matei Cocoşoi, 

i pă Tudor Paharnicul i pă lanache. 

lar Negoiţă aă născut pă Matei i pă Ionii Fărcă. 

Iar Matei Cocoşoi ai născut pă Barbu Căpitanul. 

Iar Tudor Paharnicul aii născut pă Radu Paharnicul. 

Jar lanachi ai născut pă Ghierghe Vel Clucer za Arie i 

pă Toma Vel Sărdari. 

lar Ghierghe Clu|ce)r ai născut pă Toma i pă Radu. 

lar Toma Sărdariii ai născut pă Nicolae ș(i] pă Alecu». 

4. 22 Februar 1809. Incredinţare către <Dumitraiche Tig- 

vean[u|»>, că, «dupe multele judecăți ce am avut cu moș: 

neni Balomireşti pentru o parte de moșie a noastră, a 

tutulor, dă frați, de stănjăni 375, ce să numește Balomi- 

reasca, dupe apa Drămbovnicului, care judecăndu-mă în 23 (576), 

cu vechilăcu dum[nea]lui răposatului] neni Dinului, taica du- 
misale ce să numește mai sus, şi cu al dum([neajlui ve- 

chilăc, care într” atast[ă] diiaştimă de vreme am chiel- 

tuit ti 92514, ...pănă am scos moşiia cu hornic (52), ce 

ai aies-o și aii deosăbit-o cu semne dupe cum hotărniciia 

arată, ş(i], fiindcă ei am luoat bani cu dobăndă de am chiel- 

tuit pentru acastă moșie pe unde me-ai fost dă trebuinţă..., 

am jăluit cinstitului Divan pentru toți tovarășii miei din sud 

Vlașc(a) i din sud Argeș, pe unde să află cu șăderea... De 

la părincii de moștenire... Ne-am bine învoit şți] ne-am așă-
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zat noi între noi făr de nicio judecată, din drag[os|te noastră, 

„„„ pentru a noastră buna învoire ş(i] pătuire... S'ai pus 
soroc pănă dupe Paște acum ce vine în sărbători, să viii la 
dum[neajlui». Marturi «obrazi cinstite». 

5. 30 August 1809. Vinzare «în arende» de moară la 
Bărsăști, «pă apa Vedislava, în ti 20». «ȘŞ[i) să o mute, să 
o prefacă în vadu ce s'aii arătat, între vadu mori cei vechi 
ș[i] între povarnă... lar pă altu ani iar să dati tot lui în 
arendă, după cum ne vom putea învoi.» — În P. S. searată 
că a fost «scos din moară», 

6. «1812. Avg. 30. Cat(astijh dă rămasurile răp(ojsa[t]ul(ui] 
Dumitrachi Ticvean[u]..., tocitori..., părechi hamuri rotaș, 
noi, nepuse, cu căpețelele lor, nepurtate.. . piele tăbăcită... 
ipac bătută la vărtej..., 2 chișăre dă her, 3 plapăme, 4 
pături Braşov, noi..., 13 ocă sute şăndrilă stejari, cu darao 
oalii, 2 feșnice cu mucările lor, 2 părechi hiară de plug, 2 
tărnăcoape..., 32 ocă her lucrat în mărunțiș|ujri, 3 tăvi dă 
cafea. .., 2 jurebii dă lănă răsucită pentru scoarță, 4 japiuri 
(sic) dă cai, 2 ploșci cu una dă vin, 1 sac dă pește noi, 
10 ocă tot jurebii dă călți dă groasă..., pănză dă Brașov..., 
1 păreche lașturi (szc) ponosite, 2 sucăli dă her, 2 darace, 
3 părechi pieptini dă călţi..., arămuri... un sufertaş..., 12 
ocă în sfărmături dă cositori, 6 spete dă pănză noi..., ocă in 
meliţat pănă acum, bez cellalt nemeliţat..., ...oguri pănză 
fuior, dă cănipă, pentru coș... ș|] dă copii..., 4coţ masă 

Ş[i] pănză mumbac supţire..., ipac supţire dă in, coturi 38 
în 2 bucăţi cusute, 1 fote dă scoarță noao, 1 scoarță în 

doaă foi, iar noi..., 1 giubea lungă voinicească dă gher- 
mesut cu hir, ipac stacujăi cu cacom, ipac dă ghermesut cu 
samur într'enşi(?), ipac dă ghermesut cu guș, 1 scurteică dă 
atlaz ghiveziă cu cacom, fămeiască, 1 biniș dă atlaz cu flori, 
fămeiască, făr dă blană..., 1 păreiche profiluri de nurcă în- 
treagă, dă tătarcă, plănită pă piale, 1 chingă atlaz voini- 
cească, 1 șal bun în vărgi..., 2 bohcele dă țara nemțească 1 
antereii dă stambă, 2 roichi, însă una dă crofzeă neagră șți] alta 
dă atlaz leiniă (?) cu horbote pă poale..., farfuriile mari..., 6 
șăre mărgăritar..., 45 gălbinaș mici în colț|ujri. .., nesfiele tur-
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cești..., 1 zăbranic negru cu fluturi..., 1 basmă nemțească 

1 taneă cacom noi, 1 șăruleț mărgăritari al casii, 1 oglindă 

„dă nuc, :cutlumina spart[ă) puţin, 1 testemel negru cu 
:flori, :5 zariuri dă argint. .., 1 toc felegene, 1 undrea dă ar- 

gint, i peșehir, I masă lungă dă pănză..., 2 brinişoare, 1 

" fes albur, 1 biniş negru dă zuf (sc), fămeesc. 1 cămaș[ă) dă 

borangic cu mărgeli, 1 brinişor, 1 bohcealat..., ipac dă bo- 

rangicu cu gevreaoa dă sangulile (2), 2 gevrele al doilea 

mici, cu flori în colțlulri, 1 cearșaf cusut cu flori, 1 ipac cu 

alesături, 1 acathisis cu toc, 1 carte scrisă cu măna răp|o- 

sajt[uli[ui] dă minunile Sft[lui] Nec(o]lai, 1 carte Esop, 1 

solnițlă] dă cositor noao, 1 părechi cuțite dă argint, 3 lin- 

guti ipac dă argint, 1 cearşaf după plapomă, 2 ipac dă aş- 

ternut, 3 fețe dă perne mici dă pănz[ă] cu 1 mare, un tacăm 

lăsat pentru copii, 1 păreche şalvari dă postav, 1 tătarcă dă 

postav, blănită cu spinare de răs, 8 jurăbii dă tort supțire dă 

in, 29 jurăbii dă fuior ș|i] dă paceşt (sic), 8 talere cositor . 

3 părechi cuțite dă Lipţca ,... 1 butcă ..., 2 cară, însă unu 

legat cu her..., 2 căruţe, însă una dă cai, legată, 2 roate 

șli] 3 ochiuri dă lamocu (?) ş[i] crucile ş[i] ţoft[ulrile dă her, 

3 şale, însă 2 turcești şș[i] una rum[ăjnească cu tacăm[ul] 
lorpă dăplin..., 1 cantar mic, 2 cazane cu ţăvile, i putinile 

ș[î] capacile lor, 1 căldare mare, bună, pentru rufe..., 4 pă- 

rechi heară dă cai.» 

7. Sud Argeș, plas[a] Topolog, ot Rudeni. 

Acest om anume Gheorghie, călare, merge la Pitești, cu, 

o trebuință, şi iar să întoarce: să aibă pace, că este om bun. 

Și pentru credința ne-am iscălit; 834, Mai 25. 

Aleș|i] sat[ullui: 
Ion Bărăgă, State Negoescu, Vasilie sin Trintuș, popa lo- 

nașco Duh.» 

 



    

     
    

   
(EAIOE-Ă AU ASITARĂ 

BUCUREŞTI 

NOTE EXPLICATIVE LA DOCUMENTE



  

Lămuriri asupra documentelor cuprinse în acest volum s'a 

dat în notele de supt fiecare pagină. În aceasta nu trebuie 

să se vadă o înnoire: în explicaţiile la volumul V şi VI sai 

dat atitea știri relative la oameni, familii și împrejurări, în- 

cit o singură trimetere ajunge acum în cele mai multe casuri. 

În acest capitol din urmă se dai deci numai știri aflate 

mai tărziă, întîmplător, în cercetări făcute cu alt scop. Ele folo- 

sesc pentru înțelegerea mai deplină a unor împrejurări amintite 

şi în documentele noastre sai luminează mai bine figuri în- 

semnate despre care s'a vorbit şi în ele. 

I. Toderaşco Cantacuzino şi Doamna Ruxanda fiica 
lui Vasile Lupu (adaos la «Documentele Cantacuzinilor 

din Moldova»). 

Din Documentele tipărite sai resumate de V. A. Urechiă 

în Analele Academiei Româîne, XI, p. 123 şi urm., se ştia că 

Toderașco Cantacuzino, văr prin mamă-sa. fata lui Bucioc, 

cu Doamna Ruxanda, a căpătat prin diata acesteia moșia Preu- 

teşti, dar că pentru această moşie aii fost destule încurcături, 

în urma uciderii Ruxandei de o ceată de Cazaci în mănăsti- 

rea din Cetatea Neamţului, unde ea căutase un adăpost, 

Preuteștii făcea parte din multele cumpărături de moşii 

ale lui Vasile Lupu, tatăl Ruxandei. 

1. 16 Octombre 7183 (1674). Mărturie «că aii cumpărat 

Vasilie-Vodi o moşie ce să chiiami Unghianii la Ținutul Niam- 

ului, lăngă Preutești, încă din boerie..., acel sat cu oameni 

cu tot, anume] Dămian cu şiase fisori, carii simtu Fuereştii».— 

Arch. Statului, Meamz, n” 1386. 

2. Din lași, la 20 Februar 7187 (1679), Duca-Vodă scu- 

teşte satul Preutești, «cari săntu a dumisali Rocsandei Doam- 

nei», — bi, n” 1487.
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3. Scutirea o întăreşte Constantin-Vodă Cantemir, la 7193 
(1685), cu adausul: «Că apoi, cine s'ar ispiti a învăloi peste 
carte Domnii Meali, bini să știi că acela va hi de mari cer- 
cetari de la Domniia ME şi portat pe uliţi co carte în frunte, 
bătot, dela Domnia Mea», — //47,, no 1388, 

Uciderea Ruxandei, care, spre bătrineță — atunci va fi avut 
50 de ani, — se întorsese în Moldova, se întîmplă în cursul 
expediției polone din 1686 (Neculce, p. 232). Împlinitorul 
diatei răposatei a fost Vasilaşco, fiul lui Toderaşco Canta- 
Cuzino, care, acesta, murise încă înnaintea de venirea în 
Domnie a lui Cantemir (4427, p. 229). 

4. Acum, la judecata lui Constantin Cantemir, datată Iaşi, 1-ii 
Maiii 7197 (1689), «dumnelui [Vasilașco] au scos o deiată de la 
răpăosata mătuşi-sa Doamna Ruxanda, făcută mai denainte de 
periria ei cu doi ani, şi acolo scriendu cum or griji-o şi ci cui 
au lăsat, şi dup[ă] acei doi ani tămplatu-s'ai mari primejdii 
Doamnii Ruxandii, de aă cădzut în măna unor Cazaci 
făcători de rău, şi, luîndu-i toată avuţiia de lăngă dănsa, mai 
pe urmă i-au tăiat și capul... Şi acestor dot m(ăjn(ăistiri s'au 
tămplat mari străcăciuni de oștili leșăşti... Cheltuial[a] &-au 
făcut cu aciali bucate, păn li-aă scos din măna lui Crupen- 
schii Postelnicul ce ai fost mărsu să le ia pe sama Craiului 
Leşăscu, fiindu atuncia mare amestecare în ț|ajră, şi ai chel- 
tuit deli-aă ernat și le ai dat călugărilor la Sv[ejtii Ghiorghii, 
şi pe alte trebi, carile i s'au luat sama.» Domnul trimesese 
pentru cercetare pe Hatmanul Veligco Costin și pe Vel Vor- 
nicul Iordachii Rusătu. Dăduse Vasile satul Lăzorianii (T. 
lași).— Jfzd, n” 1391. 

5. «Gligorii proin Mitropolit Laodichea> arată «precum 
mi-ai datu dumnealui Vasili Păharnicul patrudzăci de lei bă- 
tuți, care bani mi-au fostu mie datoare răpousata Doamna 
Roxanda».— fbid., n” 1389. 

6. Însuși zapisul de datorie al Ruxandei ni s'a păstrat. 
V. A. Urechiă l-a tipărit cu multe și mari greşeli. 

Ad rije napoboas pov âwohoţias ob X0 uoroy'rjtijs ănodi&as 
îmnhoă îpd i dduwvo, “Pofvăpa ră mbs ppzosră rod deiov xaa- 
obuevov rod viv Podază 100 1ppodv Snardy ao. vai vă &yo vă  
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705 ză sbyapsră mode dom rod us mud ezreptio», Sios Aârros 
1%. Xpijozoc vai wmhoţiae, xai, & 8 ai arab 7 Evavria xi. 
SABd E7ă fc ups, wa & Ti 56050 “Evovyre, de vEvobyrs dz 
»Grrov pov” 5. 68 oi pe My Sdvazos, vă Eooy  Ezijrpori, Wu 
vă ră zhepdoovy, Kai Să, Ewpinmorosivr, Îzârpaa pă ră îjdio u.09 
JEpn» watevâznoy tâv dfmorijstov pagrijpov, wa EBada ai ri 
î0bhay uob ete Evdertw, 

ls Trâs, 1686, Matov 23. 
prrâmos Annâetac pap- Aduva "Potăvâpa. ortpţo ă- 

op ră dvoley, Kovsrayrijvos vodev vepapeva uă rd Văoy 
pâvae Bnsors uapripă. pob Ept. Pparobhns uâyas 

Biueons. 

Pecete cu bourul Moldovei și T. P. T. X. (Dopva “Poavâpa 
705 Xprhvirtam = Doamna Ruxanda a lui Hmilniţechi). — Zbid,, 
n” 1289. 

Adecă: 

<Cu adeverinţa mea de față şi mărturie de fapt recunosc 
eii, Doamna Ruxanda, cum că datoresc Sfinţiei Sale egume.- 
nului ce este acum la Galata 100, adecă o sută, de lei, şi 
să am a-i da înnapoi cu mulțămită, toţi cîți sînt, în luna lui 
Septembre, fără vorbă şi judecată şi împotrivire, şi, dacă 
cumva voiu sta eii împotrivă și voii veni eu la judecată, și 
dacă se vor face ceva cheltuieli, să se facă din banii mei ; 
iar, dacă m'ar găsi moartea, epitropii mei să aibă a plăti. 
Şi pentru asigurare am iscălit cu chiar mina mea, înnaintea 
a marturi vrednici de credință, și am pus şi pecetea mea 
spre dovadă. 

laşi, 1686, 23 Maiă. 

Doamna Ruxanda recunosc cele 
Grigore de Laodicea de mai sus scrise cu însăși 

mărturisesc cele de mîna mea, 
mai sus. Franguli Mare-Vameș. 

Constantin Mare- 

Vameș daii mărturie.» 

Uciderea se întîmplă deci numai după citeva săptămîni 
de la facerea, în Iași, a împrumutului.
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În dezbaterile ce urmează, se cere și părerea patriar- 

chului-mazil de Constantinopol, Iacob, refugiat în Moldova. 

7. 30 April 7197 (1689). «Iacov, cu mila lui Dumnădzăi &-am 

fost arhiepiscop Ţ[ajr[ijgradului şi a toată lumia patriiarhu», 
arată că, ctămplăndu-s[e] mari primejdi răpăoasatii Doamnii 

Ruxandii, fata răpăosatului VasliJlie Voevoda, că, viindu Craiul 

Leșescu pen ţ|ajra Muldovii, lovit-ai o sam[ă] de Căzaci la 

Cetatia Neamţului, și, fiendu acolo închis(ă] Doamna Ruxanda, 

dobăndit-aii Căzacii cetaatia și ai luat toată avuţiia Doamnii 

Ruxandii, şi i-au tăiat şi capul; mai pe urmă înțălegăndu ne- 

potu-săii Vasji]lie Catacozino Păharnicul, fiorul răpăosatului 

Toadir lordachii Vistiarnicul, de peiria ei», îi duce averea 

de la Preuteşti. Călugării de la Golea şi Treisfetitele fac 

proces lui Vasile. Pomenită diata ei. Preuteştii îi dase ea în 

diată lui Toader Iordachi, care va da Goliei alt sat. Vasile, fiul 

lui Toader, dă deci lui Grigore și Antim, egumenilor, «11 boi şi 

vaci mari, 5 gonitori şi 9 bivoli mari și 9 bivoli goritori, şi 

ai mai dat 77 oi mari și 12 cărlani; mai dat-aii 15 iepe mari 

şi 6 străjnici». Va mai da: «400 mierţi grăi și mazeri şi 250 

mierți săcar[ă| și mălaiii». El îi face sărindarele Ruxandei. 

Dar «tămplatu-s'aă dumisali de au lipsit din ţlajră şi s'au 

dus în 'Ț[ajra-Romăniască, și ai făcut acolo un an şi mai 

bini». Ruxanda era datoare cegumenului de Gălata t-aii 

fostu, lui Ba/as hartofilaxi». — /bid., n” 1390. 

8. Din aceiași zi e și mărturia boierilor în acel proces. Se 

spune că în diată Ruxanda făcea epitropi pe răposatul Ne- 

culai Racoviţă Vel Logofăt și pe Toader Iordachi Cantacu- 

Zino. — J61d., n 1392. 

9. Tot din lași, la 2 Mai 7198 (1690), «Vasilie Cataco- 

zino biv Păharnic>, fiul lui Toderașcu, dă Preuteștii «fratelui 

şi cumnatului miei Vasilie Costachii (v. vol. VI, p. 547); 
Vel Vornic şi surorii meale Catrinei și fiicii dumilorsale Saftii, 

caria-i de noi botedzată... Vrind Doamna să dia satul m[ă]- 

n[ă]stirii Golăei, iarăşi dentr'a ei bună voe, s'aii socotitu să 

nu-i stia casăle și beseareca pustie, precum să viade pre 

multe locuri așea, fiind pre măna călugărilor». Satul fusese 

cumpărat de Vasile-Vodă, <înpreunlă] cu maică-sa [a Ruxar- 
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deij şi mătuşe-mia Doamna Tudosca... Dup[ă] moartia Doamnii 
Ruxandii timplatu-s'ai di-ati arsu şi casăle, rămăind locul 

pustiiii». Iscălesc «și frații miei Ion şi Ilie». — /627., n” 1393. 

10. V. A. Urechiă nu pomenia soarta de mai tărziii, și ea 

destul de interesantă, a moșiei. Ajunsă în mînile unui 

Constantin Neniul (asupra căruia v. sf. Zz/. rom. în sec. al 

XV///lea, tabla, p. 49, şi vol. V, Documentele Callimachi), 

ea fu moştenită de văduva acestuia, Maria-Antonia Mamucca: 

della Torre, măritată înnainte cu contele Kâlnoky, de la 

care avea și un fii, Iosif, 

11. La 29 Decembre 7252 (1743), cKovrtgg Magia» scrie către 

egumenul de la Neamţ că «<răposat boeriul miei o ai dat 

atastă moșie [Preuteşti] la acea sfânt[ă] măn[ăjstire de iaste 
acum un an, şi aşa aii lăsat și în diiata dumnealui, la sfărșit(ul) 

vieț[i]». Dar nu dăduse şi «Rumănii». Pe dos: «de la Mariia 

conteasa». — /bid., n” 1394. 

12. Se dă şi o parte din testamentul, datat ş August 

7254 (1746), al lui «Costin Paharnicul>. Jumătate din Preu- 

teşti, spune el, e cumpărată de tatăl săi, jumătate, «dăruită 

de un unchii al miei, Vasilaşco Vornicul Cantacozino». Le dă 

mănăstirii Neamțului. Dar mănăstirea să răspundă o sumă 
de bani «la Patriarșiia Ierusalimului». — 7/6id,, n” 1395. 

13. Şi la 5 August 7254 (1746), «Mapa Kovrisoa» scrie 

către egumenul de Neamţ, pentru Preutești. — /d7., n” 1396. 

14. Altă scrisoare a ei e iscălită Kowtsa Mapia Kooriyy 

Neyovh. Ea vorbește de fiul ei Iosif, de vinzarea către Sandul 

Sturdza a moșiei. — /fid., n 1397. 

Dania lui Neniul, din București, i-iii Octombre 7252 (1743) 
urmează, 

15. La 22 Februar, scrisoare de la Iosif, care-și zice biv Vel 
Armaș (n 1399). 

În 1749 el era Iosif Comisul (zbid., n-le 1402-3). 

Cu privire la Toderașco Iordachi Cantacuzino, pot adăugi 
acest regest, după un document necatalogat, în Bibl. Ac. Rom, 

16. laşi, 5 Novembre 7115 (1706). «Costantin Pilat Vel Șă- 
trar> mărturisește despre «zapisul de schimbari... pentru
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Horodniceni, ce ai schimbat dumnelui Iordach[i] Toderașco 

d-ai fostii Visternic-Marţe| cu socru-mieii Căpotici». Voiă să-l 

dea «în măna dumisaali Supânesii lui Iurașco Mustaţă] Stol- 

nicul și a fiilor dumisali». 

II. Despre cirmuirea Ținutului Putna (adaus la cap. 

Documente diverse E, p. 313 şi urm.). 

1. lași, 6 Mai 7127 (1619). Gașpar-Vodă. Pomeniţi Gri- 

gorie Bucum și lacomi, staroşti de Putna. — Arch. Statului, 

Neamţ, n” 2479. 

2. <U Gligoreşti», 15 Novembre 7129 (1620). Mărturie de 

la «Solomon i Arvat starosti de Putna și de Ajud 1». Mar- 

tur şi Petria Trufaş Căpitan ot Orheii i Costachi văt[av) hăn- 

[sari] i Vascan vătlav] hăn[sari] i Dumbrav[ă| văt[av) han[sari) 

i Băloșsnă Lucot ot Feţinghești>. — /fi., n” 2481. 

3. «Pis u Focșean(i]», 5 April 7129 (1621). <Dumitrașco 

Ştefan i Ursul Vartic starosti Putno i Agudscoi», dai măr- 

turie pentru «Pavel biv părcălab, vnuc Ureache Dvornic> cu 

privire la moșia ce a cumpărat la Cofești. Martur și «Luco€ 

biv șoltuz ot Aud i snă eg. Bălaș». 

Pecetea lui Dumitraşco are un coif ș. a. Se adauge: Du- 

m[itrasco HeKaay cun er. — Jbid., n” 2480. 

4. 11 Octombre 7148 (1639). «Noi vătașii de gărla Putnei 

şi cu alţi Gărleani, din sus și din os, și cu oameni de la 

ceaia gărlă şi cu meşteri Putnei, anume popa Murgu de Ți- 

feşti și vătavul Lupul şi vătavul Petrea și vătavul Cilimon de 

la ceaia gărlă și meşterul Anghel și meşterul Necoră şi meș- 

terul Gavril şi alți oameni buni... și Pepelea Hireş iuzbașea» 

dai o mărturie. — /&id., n” 2495 2. 

5. 26 April 7163 (1655). Gheorghe Ştefan către e«părcă- 

labii de Putna şi vătajii de gărli», pentru pira lui Ghedeon 

1 Agiud pare a fi un nume de om. Un act al lui Bogdan-Vodă Lăpuș- 

neanu, din 3 Novembre 7077 (1368), e scris de ea Ajud (Bibl. Ac. Rom,, 

doc. 3/LXI). 

2 Se zice lui Hireș și Cireș (no 2497). — În actul slavon, al lui Vasile-Vodă, 

maiștrii sînt numiți emacrwp> (31 Ianuac 7149==1641; îbid., n 2499).  
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Mitropolitul pe Dumitrașco Cărnul, privitoare la mănăstirea 
Săcul. — /âid., n 25061, 

6. 23 Iulie 7167 (1659). <U Focșeani». Mărturie hotarnică 
a pircălabilor girlei Putnei, Vasilie şi Gheorghiţă. — /fid,, 
n” 2512. 

7. 7195 (1686.7). Procesul lui Andronicu şi Buzdugan, 
«nepotu Marcului», cu «preutul Duma ot Focșeni, de la bi- 
serica glojsp[o]d». Popa cumpără moşii şi vii «de la nişte 
nepoți a unchiu-săă Blagăi». «De la foameţiițe] celi reale.» 
— bid, XX, 5. 

8. 12 lulie 7250 (1742). Judecată de la «Dumjijtraşco biv 
Vel Aglă), ispravnicul Putnei», pentru un morar ce fusese, 
supt Mihai Racoviţă (1716-7), «gazdă de catane, avănd un 
frate și un văr a iui catane». Se făcuse cercetare supt Mi- 
hai-Vodă de «Costandin biv Vel Com|i]s, fiind ispravnic pe 
acea vream[e| aice la Putna». — J/44, n* 3747. 

III. Acte privitoare la Mitropolitul Varlaam şi la 
urmașul său Dosoftei (adaus la acelaşi capitol). 

1. lași, 11 Oetombre 7143 (1634). Vasile-Vodă, pentru 
plingerea Mitropolitului Varlaam asupra lui Dumitrașco Stolni- 
cul cu privire la morile lor de la Cofeşti. Pomeniţi: Panait 
Dămiian pîrcălabul Putnei (nnpkhA4& nSruwi) şi un vătaf. — 
Arch. Statului, Weamz, n” 2494. 

2. laşi, 22 Ianuar 7145 (1637). Lupașco Butum arată că 
vinde lui Varlaam vii «în dealul Porcului», ce avea danie de 
la «părintele Vlădica Mitrofan». — /6iz., ne 3605. 

3. 15 April 7145 (1637). «Calistru biv eplijse[olpiu Huşschii» 
dă vie la Hărlăă, «în răndul viilor celor domnești», mănăs- 
tirii Neamţului. Pomeniţi şi fiii lui. Marturi «Hirotei Şoldan 

i S'a văzut mai sus (no 3) că şi tatăl acestui Domn fusese dregător în părțile 
Putnei. Din «Boăulești», la 22 Decembre —, fiii lui Dumitrașco Ștefan, «Gbeor- 
ghic îi Gligoraşco i Vasilie, snnă pocoinag Dumitraşco Ştefan biv Log|ojfet», 
daii o mărturie pentru mănăstirea Secul. Pecete cu literile sera şi un animal ciu- 
dat; dedesupt e scris «Ghiorghie Ștefan iscal.> (îdid,, no 2574). CE. Studii şi 
doc. V, p. 24, n0 110.
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egumenul de Voroneț și Visărion egumenul de Agapie şi Ifrim 

egumenul de Săcul şi Vărlan egumenul de Schit şi Sărafim de 

la Besiarica Albi». Scrie «ei protopopa Ursul di pe Poartă, 

snă Calistru biv epli]scțojpi hușschii». Peceţi. — /zd., n* 3606. 

4. laşi, 15 Octombre 7160 (1651). Vasile-Vodă pentru o 

vinzare a lui Bucium către Varlaam. — //id., n” 3608. 

5. 5 Maiii 7163 (1655). «Adec[ă] ei robul lui Dumnedzăi 

Varlaam Mitropolit biv Sucavschii> se înţelege cu călugării 

«din sfânta mănăstire» pentru un vad de moară stricat și 

înlocuit cu două mori. «Şă mă ţiu cu dinsele pănă voii custa, 

iar după moartea mea să hie amăndoai a mănăstirei... Vă 

dni lo Gheorghie Stefan Vo[ijvod». 

«Varlaam Mitropolit biv Sucavschi.» 

Pecete cu cruce şi «Varlaam Mitropolit». — /bid., n” 2507; 

cf. Urechiă, în Analele Academiei Române, LX, p. 244. 

6. 11 Maiii 7165 (1657). Un sătean din «Cofești» vinde 

Săcului moşie. Marturi: «Varlaam Mitropolit biv Sucaschi» 

(pune pecete cu: «Sava ep[i]sc[o]piă radovschi»). Nestor Bap:- 

tista (litere latine). — /&7d., n” 2508. 

7. 18 August 7165 (1657). « Varlaam Mitropolit biv Sutaschii» 

dă Săcului «prisaca din dealul lui Vod[ă], cu 4 falci de vie», 
etc., satul Borceştii, Brătuleții (sic/, mori la Putna, în «gărla 

dincolo, la sat la Cofeşti». «Nu le-am făcut cu banii m[ăjn[ă|s- 

tirei, nice cu a Mitropolii, ce le-am făcut cu slujba mea.» 

Pecete. — /â:d,, n” 3610; cf. Urechiă, 7. c., pp. 345:6. 

8. 19 Decembre 7166 (1657). Gheorghe Ştefan, pentru Săcul, 

căreia-i întărește «morile de la Putna, den gărla dincolo, carele-s 

făcute de Varlaam ce aii fost Mitropolit». — Jbid., n” 2514: 

9. «Smerenie ermonah Dosoftei, igumen ot staa monas- 

tir[e] nemețcomu, carele am fost duhovnic părintelui lui Var- 

laam Mitropolitului», arată că acesta exclusese pe nepoți de 

la moştenire; «că nepoţii i-ai socotit, pănă ai fost Svli]nţia 

Sa vii și la Scaun, de le- -aii dat şi i-ai îndzestrat cum sai 

Sv[i)nţia [Sa] indurat». "Dublu exemplar. — Jbid., n 2577. 

IO. «j Smeritul popă Dosofteiii igumenul şi tot săborul de 

la sv[ăjnta mănăstire de la Nea|m]țu mărturisim noi cu castă 

scrisoare a noastră pentru răndul a niște vii a sv|i]ntei mă-  
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năstiri a Pobratei, ce sint la Cotnari, în dealul Porcului, cu 
cramă şi pivniță de piatră, noi am bătrănit și ne-am pomenit 
din dzilele Radului-Vodă, din Domniia d'intăi, şi tot le-am po- 
menit că sint a sv|ijatei mănăstiri a Pobratei, și nime nu s'a 
mai acolisit de M(oli[ijtvele Sale nit cu o pără pentru aceale 
vii, că simt direapte moşii a svlijntei manăstiri. De atasta 
mărturisim, ca să s[ă) știe 1.» Pecetea. Adaus: «|! 7215» și o 
întărire mai nouă. — /âid,, Pobrata, XIV, 27. 

11. Hotin, 20 lunie 7181 (1673). Mărturie pentru Săcul de 
la Dosoftei Mitropolit (iscălitură slavonă lungăreaţă), Teo. 
dosie (ca a lui Luca Stroici), Sirafim de Rădăuţi, loan de 
Huşi (imită pe Dosoftei), Vasile Gaurul Vel Logofăt, Gli- 
gorie Ghianghia Vel Vornic de Țara-de-jos, lonaşco Balși 
Vel Vornic de Țara-de-sus, Gligorie Hăbășăscul Hatman, Cos- 
tantin Vel Postelnic, Apostolachie Vel Spătar, Iliia Sturdza 
Vel Ceaşnic, Tudosie Dubău Vel Vistier, Solomon Bărlădeanul 
biv Vel Logofăt, Neculaii Racoviţi biv Vel Logofăt, Miron 
Costin biv Vel Vornic, Gavriliţi Costachie biv Vel Vornic, 
Alexandru Buhuș biv Hatman, Ursachie biv Vel Vistier, 
Toader Păladie biv Vel Vistier, Toader Iordachie biv Vel 
Vistier, Hristoscul Vel Stolnic, Ion Ricoviţi biv Vel Comis, 
Donici Vel Jitnicer, Aldia Vel Medelnicer, Gligorie Şăptelici 
Vel Pitar, Ștefan Brăescul Vel Comis, Ifrim Contăş biv Vel 
Sulger, Alexandru Dracia Vel Sulger, Dumitrașco biv Vel 
Pitar, Vasilie Gheuca treti Logofăt, Irimiia, Zbiare, Pilat, Pă- 
trășcan, Vornici de Poartă. — Ji, n 12772. — A două zi 
întărește Domnul (n* 1278). 

12. Cofeşti, 4 Iulie 7195 (1677). <Preutul Ursul şi el! To- 
dărașco fetorii lui Ştefan, &-aii fostu frate Mitropolitului Var- 

1 Cf. Neamţ, no 3628. 
2 Cu privire la acest războiii, merită a se pomeni aceste două acte: 
6 Mai 7177 (1669). Vinzare de vie Iui «Toader vătavul de dărăban[i] de 

la stiagul Agâi». Martur unul de la steagul Doamnei,: «Ion dărăban de la 
Doamna» (îbid., Pobrata, XIV, 12). 

15 Maiii 7182 (1674). «Toader vătavul de dărăbani de la Stiaagul Doamniii 
și cu fămeia mea Vasilca» vinde vie la Miroslava ; între ale lui «Macri Păndza- 
Tiului>, ce o are şi el «de la Malăș fustașul», Între marturi, «Necula fiorul 
lui Enachie de Vasluiii>, <lon dărăbanul de la stiagul Doamnii» (îdid,, no 16.)
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laam», arată că ai avut proces pentru vie cu Săcul; «care 

pogoane ai fostu puse de părintele Varlaam». — /6i4., Neamf, 

n 2521. 

13. 8 Iunie 7186 (1678). Antonie Ruset-Vodă arată pentru 

călugării de la Bistrița, ce aduc mărturie de la <Păcurar 

Căpitanu și de la Chiriiacu, fratele Svinţii Sale Vlădicăi de 

Roman !», și de la alţii, pentru hotărnicia unui «locu Peneului» 

de satele Moţești şi Șahăineşti și Lupani. — Copie. — /&zd,, 
n” 2842. 

14. 2 Septembre 7189 (1680). Scutire domnească pentru 

un sat al Pobratei. Jos se adauge blestemul lui Dositei de 

Ierusalim. — /62., Podrata, IL, 32. 

15. 26 Mart 7196 (1688). Mărturie a satelor Căpotești și Tră- 

goveţi şi Scorțari, fiiind faţă și biv episcopul Serafim de Roman. 

Nume: Săracul, Trohin Căpitanul, Gănăţue, Dumitru Vătă- 

manul, Neagoe, Boghirlan meserciul, Coban sluga lui Iliiaş. Sînt 

întrebaţi de «dumnealor părcălabii de Focșiani, anume Potlog 

şi Iordachie», pentru viile <Măriţăi preuteasa popei Ursului 

Cergar, nepota Mitropolitului Varlaam», vindute «lui Panaiote 

Grecul, la sat ia Scorţari» : 2 pogoane și o paragină. Ei nu ştiu 

de vinzare. Dar știi «precum aceaste moșii sănt date de Mi. 

tropolitul Varlaam, unele m(ăjn[ăjstirei [Săcul], altele ne- 

poată-sa preuteasăi... Am socotit pogonul de tăiat şi de 

îngropat căte un leă şi, de scos, de legat, iar căte un lei, 

șam aflat cinci mii de hărag noi scoș, miia căte 3 pot|ronici), 

15 car[e| de nuiale necurăţite, carul căte doi pot., o bucată 

de gardii prostă am socotit 2 lei, 150 pari noi obli, suta 4 

pot.> <U gărle.» — /b:4, n* 2523. 

IV. Ştiri despre familia Ureche. 

1, 22 April 7114 (1606). Mărturie și de la «Stan vătah ot 

Dvornica Ureche». — Arch. Statului, Mea, XXIX, 5. 

2. «Pis u monastir[ea] Săcul», 28 Iunie 7118 (1610). Da- 

bijia biv Vornic de gloată, Toader Cehan biv părcălab, Drata 

1 Episcop la Roman era atunci loan. 

? Și scrisoare a lui către țară pentru acest scop (idid,, n0 2),
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Medelnicer, Ionașco biv Postelnic, Lazor Chişănăi, Costantin 

Cambalţă), lonaşco Vrabie, lonaşco Avram, Frăţian diiac, 

Dumitru biv Pitar arată că «Avăru den Guleşt[i], fegorul Al- 

bastrului», vinde partea sa de acolo «dumisalle] Vornicului 

Ureche» pe 20 de «taleri bătuţi de argint». Așa face şi fra- 

tele lui, Drăgăilă. — /bzd,, IV, q. 

3. 5 Mai 7130 (1622). Ştefan-Vodă, pentru o plingere fă- 

cută contra Mitrofanei lui Nestor Ureche și fiilor ei Vasilie și 

Grigoraşco, pentru satul Jurgeşti (Ținutul Neamţ). — Ji, n* 

1263. 

4. Cofreşti, 12 Octombre 7139 (1630). <Az Gligorie Urea- 

che ij biv Log[ojfet îi Pavel vtorii Log|ojfet şi Porumbu diac, 

şi cu alţi răzeşi carii sănt pre sat pre Hul[ujbeaşte», arată că s'au 

pirit cu călugării de Neamţ şi cei de Berzumţi, «cu Răfleştii 

şi cu ţereanii», pentru un loc. cPănă unde să împreuneadză hota- 

riul munteneascu.» Martur și «Cehan diiacul.... Petre Cocoii din 

Piscu, Cărste vătămanul de acold..., Muşat din Cofreaști şi 

Fuște de acole.... Condre vătămanul de acole».—Copie.—/fid. 

XXVIII, 6. — Resumat romănesc din sec. al XVIIDe. — 7447, 

n” 2002. 

5. laşi, 10 lanuar 7162 (1654). «Neculai Ureachi biv Spă 

tar> dă mănăstirii Cetăţii Neamţului Țiganii «ce aii fost a moșu- 

miei, a lui Andrei Hatmanul» (de supt Petru Șchiopul). — 
Zbid., Neamţ, Țigani. 

V. Acte privitoare la oraşe (v. vol. V. cap. II). 

1. Bacăii, 

1. lași, 6 Octombre 7227 (1718). «Nicolai fiorul Radului Un- 

gurul dascălul &-ai fost părcălab la Bacăti» face vînzare către 

liie Catargiu. — Arch. Statului, Wear, n” 3910. 

2. Cernăuţi. 

1. lași, 20 Februar 7094 (1586). Petru-Vodă, pentru Ga- 

vriil staroste de Cernăuţi, cu privire la satul Davideni, ce-l are de 

la lancu-Vodă. Cumpărase de la Grigorie biv Mitropolit și so- 

borul Neamţului cu 1.340 de galbeni tătăreşti. Satul fusese al 

71304. Vol. VII. 24
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coeghinei Nastasia, cneaghina lui Dragotă Mare-Vătav din Po- 

şearpeni, biv Postelnic. — Tbid., XXĂXVII, 2. 

2. Iaşi, 27 Mart 7164 (1656). Gheorghe Ștefan, «la starostii 

de Cernăuţi», pentru jalba lui «Ion din Pobrăteşti și cu Gheor- 

ghi, dzicăndu c'ai fost ei cu bejenii la o margine, căndu ai 

trecut Hanul în gos, şi, dacă au trecut Tătarăi, ai găsit pre urma 

lor doao vaci cu vineli tăiate, și le-aii măncat; apoi ai vinit nişte 

oameni din Sărbăuţi şi ati dzis căsintu vitelea lor, şi le-aii arătat 

piele; ei nu s'aii prinsu de piei; apoi, după aceaia, ai vinit la voi 

şi i-ai părit; voi ați împlut acelor oameni de pre dănşii, de 

le-aţi dat pre măna lor trei boi, şi voi aţi luat gloabă 2 boi». 

— Bibl. Ac. Rom,, :doc. 26/xwv. 

3. Ciubărcii. 

1. 13 August 7097 (1589). Petru-Vodă, către pircălabul de 

la Cobrăciă : să facă o cercetare. — Traducere.— Arch. Statului, 

Neamt, n” 429i. 

2. 3 lanuar 7109 (1592). Aron-Vodă, către epărcălabi şi hot- 

noghi de la Cobrăciti». — /bid., n” 4292. 

4. Cotnari. 

1. 7077 (1568-9). Cotnari. Zapis pentru Goia pircălab de 

Cotnari. Marturi : leremia Vel Vătag de Ţinutul Sucevei, Ion 

uawnnk r[oenolAn (Păharnicul Doamnei), fiul lui Zbiiarea 

Vel Vornic, Blaj biv pîrcălab de Cotnar, Eremia şoltuz și 

12 pîrgari wok uu$ crroa (sic). — Bibl. Ac. Rom., doc. 1/LXI. 

2. Fără dată. «Pană Vel Stolnic îi Lupul Hatman, lanachi 

Postelnic ot satul g[ospd[i]ni eg. m[iJi[o]s[ti] Moiseiii Moghila. 

Vod[ă]», către «şoltuz și părgarii locu şi Iucman de trăg de 

Cotnaru», pentru niște vii luate ca zălog de «Ghiorghi Slu- 

gerul». — Jbz4., n” 3620. 

3. 3 Maiă 7139 (1631). «Iosip șoltuz, cu 12 părgari de 

trăg de Cotnari, și alți oameni buni», arată «cum aii venit 

innaintea noastră și a Scaunului toți poporeanii de la besea- 

reca domnească ce iaste hram preapod|ojbna Paraschivi», și 

cu călugării de la Săcul, pentru <o casă cu pihnițe». Mar- 
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turi popi, între cari Luchiian, «și lomcăș și Iacob şi alți 
mulți oameni buni». Pecetea oraşului. — /fid,, ne: 3604. 

4. 20 April 7160 (1652). Daniil egumen de Rătca şi călugării 
vînd vii la Cotnari, «în dealul Măndru », lui Vasile-Vodă. Acesta 
le dă mănăstirii din Cetatea Neamţului. Pecete. — /bia., n 3607. 

5. II Octombre 7173 (1664), «Ei Isar nepotul Vlădicăi 
Savei şi cu Tofan(a], fămeaia mea», vinde vie lui «Gheorghiţi 
a Bliglei> la Cotnari. Martur și <Mihăil[3] vătavul de la pă- 
rinteli Ghedeon». — /âiz,, Sf. Sava, XXXIII, 2ş. 

6. Iaşi, —7171 (1662-3). Vinzare de vie la Cotnari de către 
« Todosăe c-ai fost după Șeidir Logofătul». Marturi: Pro- 
dan Drăgășăscul biv pircălab de Hotin, Costandin Macrii biv 
pircălab, Nicor(ă] Dupniţă biv pircălab, Ghiorghiţă Rodna, 

“ Sansăn snă Căzacul, Mătieș pivnicer ot Cotnari», — Jlid,, Sf. 
Sava, XXXUI, 24. 

7. 16 Novembre 7228 (1719). «Hanos ginerile lui Marco, 
împreun[ă) cu femee m& Catrina», vinde vie la Cotnari lui 
Ilie Catargiu. Iscălesc cu litere laține: « Katrina, Hanos Benk- 
ner». — Ji, Neam, a” 3914. 

5. Dorohoiii. 

1. <Lazar nameasnic ot Dorogoiu i Costantin şoltuz să 
12 prăgari» şi mulţi oameni buni, «Coban biv şoltuz i Tiron 
tij, i Micul, î Sava Crivopis, îi lonaşco Popei, Petria, Mihăilaș, 
Tomşea» mărturisesc pentru Dumitru Roșca biv Portar, care 
are o parte din Popeani. «7112 [1604], Dech. 22, Dorogoiii.» 
Pecete ştearsă, cu negru. Pomenit « Ştefan Hă&mondi ot trăg 
Dorogoii». Slavon. — Bibl. Ac, Rom., doc. 205. 

2. laşi, 18 Iunie 7166 (1658) Gheorghe-V odă Ghica, pentru 
«Ionașco Balşu părcălabul de Dor[ojhoiă». Era ginere «Sirbu- 
lui c-ai fost Comis». — /fiz,, doc. Ax. 

6. Galaţi. 

I. «Ap. 12. De la Bade de Brăila ș[i] pîrcalabii de Ga- 
lați, pentru partea lui Zanhir Atmașu, ce aă cumpărat la Ţe- 
rani, gumătate de parte lui Bogdan. Aud.» — Resumat din 
secolul al XVIII. —.Arch. Statului, Neamţ, n” 2902.
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2. 5 Decembre 1799. «Mariuţa Neculeasca Pităreasa din 

Țara Muntenească, din tărgul Rămnicul», face danie mănăs- 

tirii Neamţului, locuri «în tărgul Galaţii». — Jbzd, XXVI, 12. 

7. Hotin 

1, Bălăsineştli]. Gheorghie, pircălab de Hotin, dă o carte 

de judecată. Pomenit Gligorie Mlinovschii Vel Stolnic, Simion 

Pilipovschii Vel Vătav de laşi, Pătrașco Stărcea, Cotela di- 

iacul. Jos: «Vasilie pisar». — Bibl. Ac. Rom, doc. I2J/LXXII: 

2. Suceava, 23 lanuar 7166 (1658). Gheorghe Ştefan, «la 

părcălabii de Hotin», pentru o piră asupraa «neşte oameni, 

anume] Grebenco cu soțiile lui, carii sintu suptu polcul lui 

Homeneţchi din Cameniţi și supt polcul lui Neculaiă rohmi- 

strul, dzicăndu că aii vinit acei oameni noaptea la casa lui, 

de i-ai jefuit casa și i-aii luat tot c-ai avut, pren de vre o 

doci mii și mai bine de taleri, şi ai aflat şi un cal de faţi, 

la Humeneţchi polcovnicul, şi s'a prinsu că-i va scoate toati 

paguba .... Să scrieți acolo la acei polcovnici cu prieteşug de 

la noi, să-i faci plată de pre acei oameni, iar, de nu-i vor faci 

plati, să ziberiți şi voi ce veţ putea afla din ceaia parte aicea 

la noi, pentru paguba lui.» -- /fz,, 31'vuu. 

8. laşi, 

1. «Adec[ă] eii Ion Neculcea biv Hatman făcut-am zapisi 

mei la măna dumisali Şteafan Gane părcălab, precum să s(a] 

ştiia că, cunpărăndu eii niștea casă, cu loc, cu pivniţă de 

chiatră, aicea în tărgu în Iașii, pe uliţa Hagioia, lăngă casăli 

Strezeascului, de la Lupul fitorul lui Pilat, ginerilea lui Va- 

sfijlii Saltanul, car[e] casă și lui i-au fost zestrea de la Va- 

s[illii Săltanul, pe urmă socotindu-mă ei că nu-s de triaba 

mea, nedăndu-mi măna ca s[ă! şedzu într'acela loc, m'am toc- 

mit cu Șteafan Gane părcălab şi îi li-am văndut drept patru- 

dzăt de lei bani buni. Măcarii că eu le luasăm în treizăci 

de lei, dară luîndu bani. cu camătă, și. neputănd da bani la 

zi, S'au suit baș pistea baş, şi pe urmă s'au tănplat și mi-ati 

trimis neguţtoriul şi om gospod, de am dat și tobotea, și 

S'aii suit la patruzăci de lei. Deci, luîndu-mi eii banii toţi
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deplin, patruzăci de lei, i-am dat acestea cas[e! ca să-i hie 
dumisali dreptea ocini și moşii în veci, şi i-am dat şi zapi- 
săli celi vechi, să ţie și s[ă] stăpăneasc[ă] cum scrii şi za- 
pisăli celi vechi. Și la tocmala noastră s'aii tănplat și alți 
boeri cari mai 5os s'au iscălit, şi eii pentru creadință am iscălit, 

laşi, l' 7234 [1726), Iunie 7. 
lon Neculce biv Hatman iscal, Sandul Crupenschi biv 

Medelnicer, Nicolai biv Vel Sulger m'am tămplat. Ștefan Tă- 
bărța, Toader Vătav, Toader Stredzăscul.> — Bibl, Ac, Rom., 
doc. necatalegate. 

9. Lăpuşna. 

1. 16 August 7089 (15 81). Iancul-Vcdă, pentru Bodeiu 
Vel Vătav de Ținutul Lăpușna. — Copie. — Arch. Statului 
Neamp, n” 4290. 

2. Iaşi, 15 Februar 7114 (1606). Gheanghea Vornicul și 
Năvrăpăscul biv Jicnicer și Gligorie diiac ot trăg Şcheai şi 
Dumitru diiac, chihaia ot trăg Lăpuşna, și Drăgan Paharnic 
din Pizdeani mărturisesc pentru Seachel Pitar. Slavon. — 
Bibl. Acad. Rom., doc. 3/uvI. 

3. 5 August 7163 (1655). Gheorghe Ștefan, pentru «Luca 
părcălab Lăpușnii». — /âid,, doc. 4ILVOL. 

10. Neamţ. 

I. lași, 20 Septembre 7125 (1616). Radu-Vodă arată că 
ai venit la el «șoltuzul cu toţi tîrgoveţii din Neamţ», ce sînt 
în piră cu Secul, pentru poieni foaste ale tirgului. Fusese 
date de leremia-Vodă din hotarul (Xo'rapk) târgului. Cerce, 
tează și «episcopul Pavel» (maBunk Ha snkwa Tata). — 
Arch. Statului, Neamţ, n” 8941. 

2. lași, 29 Novembre 7168 (1659). Ștefan-Vodă. Scutire 
pentru un sat: «la părcălabii de Neamţu și la aprodzi şi la 
alte slugi a Domniei Meale, la toate carii veţi bate la lucruri 

1 Şi o decisie din 1623 pomenește pe <tărgoveți nemţeani» (no 895). La 7139 (1630-1) se zice, în loc de «hotar», oo (n* 896).
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acolo la Ținutul Neamţului, să aduci dranițe şi poloboace, şi 

la alte lucruri ce veţi sărgui». — Ibid., doc. Ş4luxxvuI!. 

3. April 7169 (1661). «Iftimie Bordia» arată că a vîndut 

«egumenului Ioan de la svănta mănistire de Ja Cetate o casi 

în trăg în Niamţu, din os de besiarica cia domniasci unde 

iaste hramul lui Sti. Dimitrie», cu 12 lei bătuţi. «Căndu o 

am vindut, ai fost părcilabul Iftimie Boţi, şi Tofl egumenul 

de Niamţu, şi Paisie egumenul de Săcul, și Dosofteiii egu- 

menul de Agapiia, şi popa lon.şi popa Gheorghie, Mihail 

vitavul de puşcari, și Dumitru şoltuzul de tărgu și Hrizia, o 

tam, și alți oameni buni şi bătrăni din trăgu şi di prin me- 

giiaș». O frumoasă şi fină pecete a Săcului. — /âiq., n” 899. 

4. <U grad nemţschi», 7169 (1661), 13 lunie. «Dumitru 

şoltuzul de trăg de Neamţu şi Arpentie prăgariul cel mare 

şi alți prăgari toţ, şi, din trăgoveţ, Pănteleiii Căldîrușe și An: 

dreian fitoriul Avrimiscului şi Fialtin a Giurgei şi Ion Curilariul 

şi Hrizea» arată «cum s'ai tîmplat de-ai fugit toţi alți oa- 

meni din trăgu din Neamţu, numai &-am rămas noi căț mai 

sus sintem scriş, și dirile căte sint de la Domnie, toate le-am 

dat deplin, şi pentru cei fugiţ, pănă am dat tot c-am avut, 

numai &-am rămas cu sufletelțe). De alti n'am mai avut de ce 

ne apuca, ce, vădzind bucatele] noastre perind pentru cei 

fugiţ, şi cisla nu ne putem lepăda, tîmplindu-se a veni părin- 

telje] Mitropolitul Sava arhiepis[cojpul ţărăi Moldovei la Ce- 

tatea Neamțului, cădzut-am la Svinţiia Sa de ni-am rugat să 

cumpere o casi a unui birnic, anume Gligorie a lui Marco, 

căt acest om, cînd aii fugit, înci ai dzis să vindem casa, că 

alti nare ce mai da.» Dă episcopul zo lei bătuţi, «ca să plă- 

tim rămăşiţele acelui om, c'aii avut rimăşițe, dzeace galbeni, și, 

ce va mai rimănea, noi vom plăti alte nevoi». Martur şi «To- 

derașco Iordache Postelnic şi Iftimie Boţul Portar şi pârcălab 

de Neamţu, și aii fost epumeni, loan egumenul de Cetate, 

Paisie egumenul de Săcul, şi Tofil egumenul de Neamţu, ȘI 

Ghidion egumenul de Hangu, și popa Gheorghie cel dum- 

nescu de trăgul nostru din Neamţu, şi popa Ion ij, și Hanos 

1 La 7170=1661-2 (doc. 5(|uăxvII): «draniţă şi şindile și leaţuri și po 

loboaci, și alte lucruri».
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vătavul de puşcari, și mulți oameni buni şi bitrăni şi alții». 
Peceţi: a tirgului are crucea, flori, săgeți. Peceţile Secului, 
Neamţului nu se înţeleg. Pecetea mănăstirii din Cetate e 
cu Sf. Nicolae. — /âid., n” goo. 

5. laşi, 10 Mai 7171 (1663). Eustratie Dabija arată că a 
venit Sava Mitropolitul şi a arătat «un zapis al lui Eftimie 
Boţul biv pîrcălab şi mărturia lui Nacul Stolnic, Toader Un- 
gureaanul, părcălabul de Bacăi, şi Misail dichiiul de la Svlăntaa 
Mitropolie, şi Ghiorghiiaş egumănul de la sv(ă)ntaa m[ăjn[ă stire 
Săcul, şi loan egumănul de la Cetatia Neamţului, şi Tudosie 
Dubăi G-ai fostu părcălab», pentru o vinzare. — /did,, n 902. 

6. laşi, 109 lunie 7177 (1669). Duca-Vodă, către «Irimiia 
Cocărliia, pârcălabul de Ținutul Neamţului», pentru Ionașcu 
Popiţa, în proces cu «Mărica Cocrioia». — Bibl. Ac. Rom., 
doc. 83/Lăt. 

7. 6 August 7180 (1672). «lon Bordişor» vinde lui Gili. 
gorii Rusul o casă, «pentre casa lui Hanoş şi pentre besea- 
fica ca săsască», pe 8 lei şi 1 ortu. La negoţ asistă «şoltu- 
zul Dumitru și părgar Simion şi Fealtin şi Mărtin Brăndză 
și Gheorghiţă cumnatu-mei și Dumitrașcu Cotruţă, ş'aă dat 
adălmaş o vadră de vin». Iscăleşte Boţul. Pecetea tirgului şi 
a lui Hanos. Jos vine adausă întărirea şoltuzului, «şi cu toți 
orăşeanii Nia[m)țului» : «scriem şi mărturisim &-au cheltuit 
Gligorii Rusul cu acestu zapis, anume &-au cheltuit: au dat 
părcălabului 1 leă bătut pentru &udeţ ce i-au făcut, şi la 
fitori 1 pot, și 1 oc[ă] vin, şi tărgului 13 costande de băut, 
și diiacului 2 potroni&.» — Arch. Statului, Neamţ, n” 90ş. 

3. 14 Februar 7184 (1676). «Chireana și cu fitorii mii și 
gineri-mei anume Dumitraşcu» arată că a vindut «un loc 
de casă] lui Ion Bordeiii, pentre casa popei lui loan şi pe 
lăngă locul lui Sandor..., pentru căc am căzut la sărăcie 
și nu l-am putut ținea..., dereptu trei galben[i]». Marturi: 
<şoltazul Dumitru şi părgar Ion şi popa Ion şi diiacon Toa- 
der şi Bordea Dumitrașcu, Simion Ilie Sasul, Vasilii sin 
Mafteii, Vasilie sin Sima Macovei, Ion sin Călugăr». Pe- 
cetea tirgului. <Ș'am dat adălmaş 10 vedre med.» Scrie 
«Nichifor diiac sin Condrea». — Jlid,, n” 906.
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9. <U Nemţu», 21 Novembre 7187 (1678). «Paraschiva 

preutiasa» face o vînzare: «o poiană suptu boiştea Niamţului». 

Marturi : «orășeani de tărgu de Niamţu, anume preutul Toa- 

der de la beseareca lui Ștefan-Vodă şi şoltuzul Dumitrașcu și 

Dumitru şi Fealtin şi Toader sin popla] și Bordeiui Dumitrașcu 

şi Nechifor diiac şi Ursul zeat Flocea». Pecetea orașului. — 

Ibid., n” 1835. 

10. laşi, 29 April 7188 (1679). Duca-Vodă, către epărcă- 

labiide Niamţu». Egumenul de la Cetatea Neamțului sa 

plins de «lon Bordeiii din tărgu din Niamţ». «Deci Ion ai 

avut un gunoiii la casa lui, şi ai aprinsu gunoiul, şi 

din gunoiul acela s'aă aprinsă o poiati, iarăş a lui Ion, şi 

din poiata aceia sai prinsu casa svăntii mănăstiri, de aă 

arsu de tot.» Să cerceteze: «iar voi să daţi strănsoare 

lui Ion, ori să-i facă casa la loc precum ai fostu, ori să-i 

plătiască casa cu bani, precum vor socoti oameni buni». — 

Jbid., n” 908. 

11. Neamţ, 23 Februar 7188 (1680). Vinzare de casă. Mar- 

tură: «popa Toader de la Sveti Dimitrie și Gavril Floret şol- 

tuzul și Dumitru biv şoltuz star. şi Hanos vătavul de puş- 

cari şi Toader Bordişor şi Dumitraşcu Cotruţi și Dumitrașco 

zet curălariul și Giurgia părgariul> Pecetea orașului. — 

Jbid., n 1837. 

12. Neamţ, 16 Novembre 7190 (1681). Vinzare de casă. 

Marturi, pîrcălabii de Neamţ: «Dumitrasco Nechiţăl părcă- 

labul și dumnealui Iftimie Boţul. și popa Toader Leancă și 

in [alt] popa Toader ginerele popei Savei şi Dumitru șol- 

tuzul», etc. Pecetea tărgului. — /fig., n” 1838. 

13. 22 Mart 7272 (1764). «losif Jid. din Tărgul Neamţului» 

iea de la Varlaam egumenul de Neamţ «un loc de caslă] cu 

uliță..., şi m'am... tocmit ca s(ă] dai la sfânta măn[ăsltire 
pe anu căte doao ocă ară, iar, nefiind tara; să aibă a împlini 

de la mine căte cinci orți pe ocă, șli] șesi ani să mis[ă] ţie 

în samă la chirie dughenii pentru doisprezăce lei ce am 

fostu dat lui Gavril sin Pătraşcu pe acel loc de dughiană... 

Iar eii să nu văndzu casa nimărui, numai eii să trăesci în- 

tr'ănsa, şi] după mine copii mei... M'am îscălit jidovești.»  
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Marturi: «Erei Ursul ot tărgul Neamţul la biserica g|ospold, 

ereai Ion ot tam, Grigori Făltican, Luca ot Tărgu Niamţului». 
— Jbid., n” 922. 

14. 16 Mart 7273 (1765). «lancu Jid.» arată că egumenul 

de Neamţ «mei năimit... doa locur[i] di cas(ă] în tărgul 

Neamţului, lăngă Iosif Jid., din gosu». Va da 4 ocă de ceară 

pe an. — /fid., n 924. 

15. 21 Maiu 7274 (1766). «Gheorghie fetor Ursului Pă- 

trașco, nepot lui Pătrașco Botezatul, tărgovăţ din Tărgul Niam- 

țului», vinde lui Varlaam egumenul de Neamţ locul săi în 

tîrg, «din ulița ca mare, spre biserica lui Sti. Dimitrie», socotit 

în «pași domnești» de 6 palme, cu 25 lei pol. În hotar cu «Du- 

m|ijtraşco Cotruţă, socrul lui Leontie», şi cu «losăpi Jidovul». 

Marturi: popa Stefan, popa Lupul, popa de la biserica gos- 

pod, Postolachie, Ion Brană, Iftimie Maga, Vasfi)lie Maga, 

Grigor(e] Făltigan, Gavril biv şoltuz, Gavril brat Gheorghie . 
părcălab>. — 764, n” 926. 

16. 6 Novembre 7274 (1766). Vinzare de loc către mănăs- 

tirea Neamţ, a lui Leontie Bonpa. Martur și Ioniţă] Căpli)- 

t[anul], namesnic. — 7J674., n” 927. 

17. 31 Decembre 7281 (1772). Eftimii Canand iea loc de 

casă la Tirgul Neamţ. — /âid., 932. 

18. 9 lunie 7284 (1773). «Gavril Ungurian ș(i] ei Andrei 
sin Neculai ș(i] Joan a lui Pavel» ieai de la Neamţ loc de 

dugheni, 3 dugheni, pentru două ocă de ceară pe an de fie- 

care, «din gos de dughiana Săcanilor». — /âid., n” 930. 

11. Orheiiăi. 

1. lași, 15 April 7115 (1607). «Necoar[ă] Doni& prăcălab Or- 

heischi»> face o danie către Săcul: «niște casă şi cu tot locul 

lor și cu dugheane care sănt în mijlocul tărgului Orheiului, 

care sănt de noi făcute pe ai noștri drepți bani, și cumpă- 

rături». — Jdid., n” 4195. 

2. 12 Mart 7164 (1656). Pomenire a lui Apostolachie 

pircălab de Orhei. — Bibl. Ac. Rom., doc. 130/xxu.
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12. Roman. 

1. 8 Octombre 7106 (1597). leremia-Vodă, pentru Ghe- 

orghie pircălab de Roman. — Traducere. — /bid., doc. 212jx1u. 

2. 30 April 7ir1 (1603). Act de la Nicoară și Drăgan 

Ciulpan, pîrcălabi de Roman, şi Giurguman şoltuz și 12 pir: 

gari şi toți npesgurepn și <mulţi oameni buni din tîrg». Pe- 

cetea oraşului Roman. — 76:44, doc. 14/.X1. 

3. Roman, 7 Februar 7221 (1713). Cedare de loc de 

casă la Neamţ lui Pahomie episcop de Roman, pentru mă- 

năstirea Neamţ. Între marturi, Solomon Brăescul biv Vel 

Medelnicer, Ştefan Căpotici biv Postealnic, părcălabii de Ro” 

man. — Arch. Statului, MVeazz, n” 909. 

4. Act tradus de ciermonah Ștefan dasc[ăl) ot episcoplia] 

Roman, lt 7261 [1752], Septemvrie 6 dni». — Jbzd., Pobrata, 

XIII, 6r. 

13 Scheia. 

1. Iaşi, 10 Mart 7116 (1608). Costantin-Vodă Moghilă, 

pentru un loc lingă tîrgul Șcheii. — /di., Weazf, n 4398. 

2. 22 April 7154 (1646). «Gheorghie şoltuzul şi doispră- 

dzeace părgari de trăg de Şchiae, şi toţi preuţii, anume To- 

der și popa Bilăi şi popa Acsintie şi diiaconul Bălan şi diia- 

conul Pătraşco, şi trăgoveţii, anume Tofan Cozma snă Panul, 

şi Tecut, Toder snă Polediţă, Stratul, lonaşco snă Spiridon, 

şi Gavril snă Neancii, și Todăr snă Tănasie, și Mathei, şi Co- 

ban, Toder Burduga i brat Costin, și Dămiian, Costantin 

Gruia şi alți trăgoveţi mulți, bătrăni și tineri», arată «cum 

am ştiut, noi cu toţi trăgovețţii, că are mănăstirea Săculi danie 

de la Simion-Vod[ă] cu un vad de moră mai gos de Șchiae, 

şi un răndu de pămănturi, să fie de păscut boii, cine va veni 

la mori, anume răndul cureachilor ce lovăscu cu capetele în 

țărmurile Sireatiului, în costele morilor, și țărmurile de spre 

Sireatiii în sus, pănă în drumul Soloneţului, de& drumul So- 

lonețului în os pănă în Soloneţ, din dănbul Soloneaţelor la 

vale, pănă în țărmurile Sireatiului, cu o livadea ce-am cum- 

„părat de la Dămăiian. Pentr'aceaia, știind noi cu toți trăgo- 
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veţii de-acel lucru, noi am mărsu; det le-am ales acel loc, 
căt mai sus scrie, și le-am dat. [Şterse un rînd şi jumătatej.» 

Pun «peceatia trăgului». Ea are un peşte și numele lui «Ște- 
fan Prijescu Dvor|nic]». — /dzd., n” 4400. 

14. Suceava. 

1. 2 lunie 7054 (1546). Petru-Vodă, pentru vinzarea fă- 

cută de «Toader biv Vameş oi Sutavă» episcopului 'Teo- 
dosie de Rădăuţi. — Traducere. — /bid., XXII, 2. 

2. Iaşi, Decembre 7178 (1670). «Chirica șoltuzul armenescu 

de tărgu de Sutav[a] şi cu fecorul miei, cu Drighit», vind 

vie la Cotnariu, «între viia lui Ivan potropopul armenescu și 

între viia lui Marco Armanui», lui Macarie egumen de Golăe. 

Marturi mai mulți negustori. Iscălituri numai armenești. — 

Jbid., Sf. Sava, XXXIII, 31. 

3. lași, 10 Maiu 7183 (1675). Zapis armenesc, jos cu tra- 

ducere romănească, de la «diiaconul lacob şi. cu fămeaia mea 

Rujea», pentru o vinzare Hadimbului. — /bed., Pobrata, 

XIV, 18. 

15. Tecuci. 

1. Tecuă, 24 Septembre 7170 (1661). «Anton Boacăş şol- 

tuzul de Tecut și cu doisprăce părgari şi cu toți tărgoveţii 

cei bătrăni şi cei tineri», pentru «Simion fiorul Rusăi, ne- 

potul lui Hurac, şi cu soru-sa, cu Nunaa», cari vind partea 

lor de la Durăşti, a mamei lor, <Rusa, fata lui Linguș», cu 

«uric G-ai avut ei înpreună cu tot satul de la bătrănul Ştefan- 

Vodă», lui «Pravăţu diiacul din Durășşti, dereptu un cal bitu- 

luit dirept doaidzeci şi patru de lei și cinci taleri bătute» 

(sic). Pun şi «peciatea orașului». Pecete cu fum. — /&za,, 

Neamţ, XXV, 8. 

2. 8 Septembre 7185 (1676). «Andronic din Durăști, sin 

Merăuţe ș|i| a Mărie», face o vînzare. Marturi: «șoltuzul Ion 

Vărluga cu 12 părgar[i] și mulți tărgăveţu, bătrăni şi tineri], 
anume Vasjillie Giocăş și Gligorie Sugeii și Necula Păpăneţ 

și Vasli]lie Buga și Ignat Muşnu și Pavăl și Vasli]lie Orbul
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şi Vaslillie Buc[ă] şi Ghiorghiiaș si Caraian și Ştefan sin 

aronza». Pecete cu fum. — /b:4,, n 17. 

16. Trotuş. 

1. Totruș, 20 Octombre 7158 (1649). Verdeș şi soția lui 

fac o vinzare pe ughi la Ţifești. Martur: «Boacă de acolo și 

Giurgea de acol(o].. ., Iftodie de acol[o]... şi Statie ce au 

fostu vamăș la Totruș». «Denaintea Neculai șoltuzului de To- 

truş și cu părgarii şi denaintea mulţi oamen[i) bunii].» Pe- 

cetea știută. — /bi2., n” 3797. 

2. Totruş, 6 Novembre 7163 (1656). Vinzare către «Con- 

stantin Buho& de Totruş». Marturi: «Boacă de Țifest[i]... 

-şi Nistor fitorul Grădinei şi vătămanul Gavriliţ[ă]... De- 

naintea lui Miclăuş șoltuzul și Alixandru deiacul Hatmanului 

și Dumitraş, iar de la Hatmanul..., Manta diiacul». Pecetea 

cu ciocanul. Iscălește foarte frumos «Constantin călugăr». — 

Ibia., n 3829. : 

3. Totruş, 9 Iunie 7166 (1658). Vinzare înnaintea popei 

de acolo și a lui «Ghiorghie şoltuzul de Totruș». Pecetea 

știută, — Zbid,, n” 3802. 

 



ă TABLA CUPRINSULUI 

me 
Prefaţă. ..... ea 5 

| Istoria literaturii religioase a Rominilor pănă la 1688 . 

    
   

  

   

    

   

  

    

]. Literatura religioasă în veacul al XV-lea. Cărţile sfinte și mişca- 

rea hvsită. Scrieri hogomilice : 

1. Generalităţi ...,.. . a. a . IL 

2, Cultura slavonă la Romini | pănă la I500,...... VII 

3. Mișcarea husită. Răspindirea ei între Romîni . . . . NV 

11. Literatura religioasă din veacul al XVI-lea: 

1. Cărţile romănești vechi și înrîurirea lor .. .... XLII 

2. Cultura slavonă în Moldova . .......... XLIV — 
i 3. Țara-Romănească și tiparul de cărţi slavone . . . . XLVI 
i 4. Neagoe-Vodă Basarab. , . . . . . L 

5. Al doilea şir de tipărituri slavone în Țara-Romă- 

nească. ,. . î.. . Pa LXII 
f 6. 'Tipăriturile romăneşti şi Slavone din Ardeal Cc. LXIV 

i 7. Cărţi slavone și slavo-romine tipărite în Ardeal. . . LXXXV 
| 8. Nouăle lucrări romănești tipărite în Ardeal. . . . . LXXXIX 
| 9. Decăderea culturii slavune în a doua jumătate a se- 
| colului al XVI-lea. .... ÎI XCIX 
|! 10. Începuturi de scriere romănească în Principate .. CVI — 
| III. Literatura religioasă în veacul al XVII-lea : 

i 1. Cultura slavonă la inceputul veacului al XVIl-lea. . CăV 

2. Pătrunderea limbii românești în viața de Stat și în 

Biserică . e. CXXI 

3. Petru Movilă şi iorturi rea CXĂX 

4. Catechiszmul ardeleai-diţi 164 CĂLII 
! 3. Mișcarea culturală ză ic, PI CXLV 

: 6. Sinodul de la laşi” dinu, ..... .  CXLIX 

7. Tipărituri munteni; CLILI 
| $. Lucrările Mitropolkului "şi înriurirea lor. . ,  CLVIL 

| 9. Nouăle tipărituri muie în upt „Matei Basarab . . CLXVII 

| 10. Tipăriturile ardelene .'...., . CLXXI 

| 11. Scriitori noi moldovenești : Nicolae Milescu „ae CLRXIII 

| 12. Mitropolitul Dosoftei și lucrările lui, . . . .  . ., CLXXVII 
| 13. Tipăriturile muntene. .. . CC 
i 14. Epilog . cc CCVIU 
i]: Tabla numelor din Istoria Literaturii aaa COXXIUL 
| Îndreptări și adausuri. a CCRLI 

Prefaţă la documente . . . a... au CCXLIIL 

| 
| |  



Dao , 

Pas. 
1. Documente diverse .. .. ... - me 1 

1. Din Mehedinţi. ..... . a. 3 

II. Acte păstrate în Archiva Episcopie ae "Rimnic . Ss 

sr. Alte documente rîmnicene. ... ..... , „21 

iv. Documente din colecţia d-lui profesor Șapcaliu din Cimpu- 

lung ea 20 

Y. Documente cîmpulungene .. . ae 

A. Din colecţia d-lui Gr. N. Balotă . .. a SI 

B. Documente din colecţia d-lui G. lonescu, fos revizor școlar. 46 

vI. Documente din județul Rimnicul-Sărat .... . . . . 55 

vit. Documente din Odobeşti, păstrate în colecţia d-lui avo- 

cat Ştefan Georgescu din Focșani. . . . . . ... . - 58 

VIII. Documente moldovenești amestecate. . . , . o. . 72 

IX. Documente păstrate în Biblioteca Urechiă din Galaţi a. $9u- 

x. Acte din Casa Obztii de la Birlad . . . . , . . . e e 97 

XI. Documentele moşiei Rotopăneşti (Ţ. Suceava), proprietate 

a d-lui Gr. Goilav din Botoșani... . . . . . . . .„ „02 

Xu. Documente botoșănene, mai ales din colecţia d-lui Gr. 

Goilav, fost senator, .... ... aaa a E2I 

XIII. Documentele moşiei Dolniceni (Ţ. Dorohoi) a 152 

XIV. Acte din Museul Sinai ...... 53 

A XV. Documente din exposiţia de antichitaţi aia Craiova (De- 

cembre 1903-—lanuar 1904). . . . .. . . . . . "156 

11. Documentele ramurii Canta a Cantacuzinilor "moldoveni „a UȚI 

1. Caiet de împărţire a moșiilor . , . e - 173 

II. Documente. . ca. . „206 

II]. A doua serie de documente diverse. . . . . . . „e + 267 

Georgescu din Focşani , . . . . . cc... . 313 

F, Documente nouă, comunicate de d. Artur Gorovei. . . . 336 

G. Documente argeşene, comunicate de d. profesor C. Miculescu. 351 

Note explicative la documente, . . . . cena e ST 

„ Documente muntene amestecate, .. . . „ . . . e e 269 A 

B. Documente moldovenești amestecate . ..:. + 275 

C. Documente din colecția d-lui avocat C. Ea. Angpensti , . 2$a 

D. Cîteva documente păstrate la mănăstirea Gătdăruşani . e 305 e 

E. Documente putnene nouă, din colecția d-lui avocat Ștefan 

1. Toderaşco Cantacuzino și Doamna Ruxanda fiica lui Vasile 

Lupu (esaos la «Documentele Cantacuzinilur din Mol- 

dova) . . e 359 

11. Despre cîrmuirea Ţinutului Putna (adaus la cap. Documente 

diverse E, p. 313 şi urm)... cc... „364 

117. Acte privitoare la Mitropolitul Varlaam şi la urmașul săi 

“Dosoftei (adaus la același capitol). . . . . . . . + .365 

  

bă
 

  

 



  
  

Pag 

1v. Ştiri despre familia Ureche . . . .. .. 365 

v. Acte privitoare la oraşe (v. vol. V, cap. 1)... ..... 369 

3. Bacăă, cc... . a 359 

2. Cernăuţi. . cc cc... a. 369 

3. Ciubăreiă . cec... 370 

4. Cotnari . . . cc... . | ee + 370 

5. Dorohoi . . cc. cc... . a e 71 

6. Galaţi. A a . PR 37 

7. Hotin. . Cre... . 372 

S. laşi... .. i. .. ea e 372 

9, Lăpuşna. . . cc... n... o... „+. 373 

10. Neamţ. ..... . [ae .  .. 373 

xi. Orheiă . . cc. î.. Pi Pa . 377 

12. Roman. . . cc... ee... „e + 378 

12, Şcheia, . .... - ae aa 378 

14. Suceava. .. cc... ... .. e + 379 

15. Tecuci. . e aaa e 379 

16. lrotug ec... aa + 380 

era aa 

" VERIFIGAT | 
| 1987 

ea 

     


