TNSE.'1NARII PE CARŢI VECm
TIPARITE LA EPISCOPIA R'M. Vii.CEA
do AL. BAUNTESGU

,,Ai oarte, ai parte", am auzit fiecare în depărtata sau mai apropiata copilărie, dumerindu-<ne, .apoi, de-a lungu'! vieţii cu neprevăzute
avataruri, cum şi în ce fel am avut „parte". Pet-ra.rea spune de6pre <:.ărţi
că ,,ne del~ază pînă in măduva oaselor, ne grăiesc, ne dau sfaturi şi
sint uni.te cu noi printr--0 familiaritate vie şi annonioasă", iar Em~rson
că ele „O'C'llpă în viaţa noastră acelaşi loc cu părinţii, cu cei dragi şi experienţe}~ mar i" 1). Uneori, cartea este n1ai siguTă decît un frate sau un
priellen, răspunde la in.trebări în faţa cărora a::eştia rămîn mu~I, de-zlea·gă noduri considerate gordiene, aduce lumină tn mijlocul negurilor.
devine !întină ce stinge maril-e arşiţe. Incredinţeaz'ă-i-te ei I Nu-ti va
acoperi cu vermină taina inimii şi riu-ţi va răstălmăci fiorul ~dului.
Cheam-o la orice oră de grea cwnpănă ; va fi alături de tine. Cartea te
face frate, prin s~ole, <:u primii „autori" care, fără ~înd negustoresc,
fără trulie, neştiut, netrimbiţat prin mijloaoe publicitare, ci aşa, ca o
lucrare a pâmîntuJui dătător de roade, au scrijelat pc a't'gili\ arsă, table
cerate, că1·ămidă, pereţi de peşteră, piele sau papirus, buc uria n~terii,
durerea morţii, teama de necunoscut .şi uimirea în faţa fenomenelor naturii. Comunicîndu-şi astfel preapTinul sufleteGC, n--au mai fost sin-guri,
devenind fraţi. prin secole, cu toţi cititorii lor de mai tîrziu.
După descoperirea tiparului, cartea caplltă treptat, treptat virtutell bunului cel mai de preţ al omenirii, la indemina oricui in li·
bra!ril, ş.coli, biserici şi biblioteci .publice sau particulare, unele reprezentind va'J.orj inestimabile, de nepreţuit în banL
Referindu-ne 'la Arhivele Statului Craiova, observăm cA îneeputurile bibliotecii sale datează din anul 1931 mai 1 (deci, cu o lună şi jumătate în urm.a înfiinţării ooestei instituţii), ctnd primii lor salariaţi, în
frunte cu profesorul Con~tantin D. Fortunescu, au donat mai multe numere din „Columna lui Traian" şi diferite foi volante.
In JUn:a iunie a~la.şi an, Dfrecţia Genera:lâ a Arhivel-:>r Statului
va înzestra, în două rînduri. noua secţie regională din subord ine, cu
qumţroase ci!rţi ~i periodioo1 cum sînţ : VJti ma cronică .r<;>mână din epcr
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ca fanarioţi:lor de B.P. Haşdeu, Stema României de Constantin Moisil
Les oocrifi<:es 'tOumains penclant la guerre de Eftimie Antonescu, Regu~
!amentul Organic, Buletinul Ofi.ciaiJ., Revista AThivelor etc.
Tot în acest an, numărul cărţilor şi petiodicel"Or va creţte, datorită donaţiilor remarcabile ale Academiei Romane. De altfel, calea donaţill!ll' {fie la solicitare.a Arhivelor Statului Craiova, fie din iniţiative
de stat saµ particulare) va contribui aproape 1n exclusivitate la îmbogă
ţirea · bi·bliot.ecii de-a lunj:(ul anilor cu "noi titluri, ajungindu-se astă.zi la
peste 12 O,bO volume ·cărţi, periodice şi foi volante, unele fiind :i~arităţi.
Pe lingă ·cărţile şi periodioele -considerate rarităţi, n e reţin atenţia cărţile ecleziastice (psaltiri, liiu1·ghiere, cazanii, mineie, octoihuri
etc.), aparţinînd secolelor XVIIT-XIX şi fiind tipărite. nlai toate, la tiparniţa Epis-."Opiei Rm. Vîkea. lnainte de-Q intra, pe diferite căi, în biblioteca Arhivei.or Statului Craiova, au servit ih'ept cărţi de <:u1t la biserkile săteşti din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vilcea sau zăceau prin
stranele şi podurile unor biser1ci părăsite de cine ştie ce vitre,qii ale vremurilor. A·c:estora le alăturăm trei călii laice :. una veche de peste 400
ani, iar dou_ă din epoca n1odernA şi contanporană.
' il1 .c e constă aparte:le lor ? ·Ex~eptindu-le pe .celle ieşite din tiparniţe mai noi, la prima vedere in vechime. Coperţi d e carton sau lemn
l.nvelit ~n piele sau pînză, hirtie a51Pră cu ciudate filigrane, liter.e de tipar î.ruflori1:e nalv, xi:logravuri, file ru bucle la ,colţuri şi murdare de
pl'ea m'lllte întoo.r ceri, purti nd ca o br·oderie c•eara in·tîrz.ierii Vl'eunui
dascăl asup_ră-le în nopţi }ungi de iarnă şi a rivnei cîntăreţilor din strană . Adevărul este, însă, altul. Dincv.lo de caracterele lor externe proprii materialului şi tipăriturii - . cărţile pomenite il atrag pe cititor printr-'Un element nou care le Ur<'ă valoarea. transfo111I)indu-'1e în preţioase
documente arhivistice, în cronici succ.:inte. Pe d:osul coperţilor, pe foile de
gardă, frecvent ,ţn partea de jos a filelo.r şi mai rar sus. uneori pe margine şi oriunde era un spaţiu liber, apar felurite 'însemnări făcute cu ·cernelurile afilate atunci la îndeminli ·s au "CU -ci'eionul începtnd din .a doua
jumătate a secolului al XIX-iea. Scris el-egant, sigur, dovedind ştiinţa de
carte şi 'indeminarea, scris stingaci -cu repetiri şi ştersături, fraze lungi,
priopoziţiuni scurte. .reluate .ca un laitmotiv muzical de la o filă la alta,
frînturi de fraze sau prop0-zlţiumi„ nume pr.oprii, ·cuvinte izolate. linii
sau ... pur şi simplu, mîzgălituri. Pentru cine are răbchre să le descifreie,
sludierea lor este reve1atoare. Bunăoară, a jungem 'la concluzia că elementele care au de~rm.inat apariţia primilor „autori" de cărţi in adîncul
istoriei, au f<>st, în mare, şi tem.!iul însemn~1·ilor pe mW'ginies. acestora
în vrem·uri.1e şi pe meleagurile lipsite de presâ, tel.oefon, radio. televiziune:
bucuria ·naşterii, dure1·ea morţii, teama şi uimirea, dorinţa de a nu fi ~i·n
gur, .de a comun~ca urmaşilor intîmplările 1storiei timpului tău, pe ei .fă
cindu-i, astfel. cont~mporani ai tăi, iar tu supravieţuind :
· „ Şi am scris eu mult păcătosu .decît toţi cei ce sănt în lume. Eu
voi muri, măna va putre-zî1 i~r şlava va ţrăi ; cine va ~eti! Olă va Pomeni"
2).
„. ...
1'
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Constatăm, apoi, că însemnările respective, departe de a Ii fâcuite

la întimp'liare, se grupează în jurul unor trăsături caracteristice vietu şi
omului de t.o1:deauna sub aspect social, economic şi etic.
Cu cit ne apropie'D.1 de zilele no·a stre, însemnările pe cărţi se reduc, în mare măsură, la trei categorii, fără să însemneze însa că acestea
n-au existat de to1deau11a : dovada proprietăţii („ex meis libris" din
cărţile mele", ,;cumpă!'Qtă astăzi", ·o simp1lă semnătură etc.), au~r~ele
autorilor şi dedicaţii.Ie, fiecare din acestea putînd deveni preţioasă tn
funcţie de cine este sau a fost S'tăpînu l cărţii, valoarea autorului şi personalita'lea celui care dăruieşte cartea. Din rîn<lul primei categorii, rudă apropiată cu ,;ex-libris"'-ul, amintim cele 28 cărţi vechi (secolele XVIXVIII) din biblioteca Liceu1ui nr. 1 „Nicclae Bălcescu" Craiova care, iniţial, au aparţinui bibliotecilor stolnicului Constantin OantacU2ino şi domnitorului fanariot Nicolae Ma:vrocor<lat : poat'tă semnătura acestora. Din
r1ndul ·celei de-'a doua .şi a treia ciategorii, At•hive1e Statu1ul Cxai·ova deţin
în biblioteca ,proprie două cărţi preţioase prin autograful - dedicaţia Ior:
P e volumul de pcezil ,.L'Ame Serei:ne". tipărit la Paris în anul
1896. Elena Văcărescu ii scrie, la dala de 25 octombrie 1935. unei rude
din comuna Strejeşti, jutleM Olt : „A ffi\';l cousine cherie Nathalie Darvary avec pres de nous l'image aimee de celle que nous plairons toutes
deux, tres af!ectuesemment", 3), iar ·marele om politic şi de stat democrat,
dr. Petru :Groza, scrie la data tle 6 iunie 1945, .Pe volumul „In ·umbra celulei", proaspăt :apărut: „Prietenului de pU!iciirie R„ în amintirea zbuciumului ·comun după gratiile MalrnaiS'„m-u1ui" 4).
Să revenim la însemnările care au o legălurâ sirinsă cu un domeniu sau altul 31 istoriei. Primele asupra -cărora ne oprim privesc circulaţia, mai bine zis, destinul cărţilor, pretul şi plata !01· (intr-o vreme
cî.nd cartea era rară şi scumpă), -cu taleri grei, prin strădanie obştească
sau in.divi:luală. Astfel, in anul 1793 decembrie B, das:::tilul H.adul Duma
(ini:Or·maţie preţioasă pentru învăţăm.intul cMh>vean) vin.de păriJltelui
Grlgori·e arhimandritu), cu 10 tal~.ri. un „lecţicon" latinesc. tipăl'it în .a nul
1567 ~). Nu ştim prin oo miini va fi trecut numitul „lecţicon" (oe servise
odinioară dască1ului Duma .pentru deprjnderoa limbii strămoşeşti) pină 'În
·anul 1 ~ 54, cind .apare pe prima filă „ex-lib.ris"-ul bibliotecii unui cărtura1'
oltt?an : Gh. Otetelişanu.
O allă îni:emn.are, din care .cunoaşt6'll nu numai preţul cărţii, ci şi
numele unui nou dascăl, stabilit pe lîngă Episcopia Rm. Vîkea, este aceea
fă·cută pe o psaltire la data de. 29 octombrie 1785. Sete:ot de învăţătură a
inaintaşilor nc.ştri en1oţionează. Stan Popirlan dm satul Bir.ua, judeţul
Dol i şi f-Oţia sa Stana dorind să v:adă pe fi·ul 101·, anume Soare, ·om. „foarte Învăţat şi procopsit, d in avere sau din neavere, -ca neşte oame~i •cu
6
multe necazuri lumeşti", oumpără .cu 3 taleri şi 30 galbeni o psaltire )
de la popa Radu, ,~pent.I'u învăţătuTa şi folosul fiului" ... „Trăi•nd şi 'invă
ţănd şi căştigăzld darul preoţiei", acesta isi va aminti de părinti, după
mcertea 101, şi-i va pomeni ; „al doi1ea, mai cu fierbinte dragoste va .p o~eni şi pre cel prea m'U.lt şi sen:iirt Q.a~<.:ă!u! sj\u ce l~u î~văţat! -car~ nupreocupă.rHor
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i:nele i--aiu fost Eftimie de la sfint:a Episcopie a Rmmicului, iecior răposa
tului, lui Petco logofăt". Mai tirziu, Soare Popîr.lan din satul Birza, ajuns
diacon, dăruieşte satului Ţlugureşti, judeţu.I Dolj, ,„ca să fie de slujba
bişerkii", .psaltirea cumpărată de părinţii siU.
•
tn afară de oamenii şimpli (cu dne ştie ·<..'îtă trutlă !), de „toată obştea lcicuitorilor" cite un1.1i sat 7) , de feţele bisericeşti 8), proprietarii unor
moşii 9) şi meşteşugarii vremii lll), mai .cumpăra cazanii, .psaltiri, evanghe·lii şi mineie, dăruindu-le bisericilor ctHorite de ei ca să le fie de trebuinţă şi pentru a lor „eternă :pomenire", a părinţilor, a fii.lor şi a tot neamul 101-, paharnicul Nicolae .F'u.ndăţeanu, m.edelnicer·uJ Constantin Almă
janu, căpitanul Dragomir Bucşănescul, •că-pilanul „dă oşti.r.e rumăneascii"
Haralambie Fundateanu, Ciucă, vătaful plaiului Horezu. făcut apoi „polcovnic al judeţiilui Vi.leii" 11), precum şi .alţi dregători şi slujbaşi, neuitînd
să iscălească „pen1lru ţinere de minte" ~i să treacă sub iscălitura proprie
pomelnicul viilor, pomelnicul morţilor, iar unii dintre ei să .arun~ grele
blesteme:
„Cine s-ar is.piti a o inst.răinu la altă biserică, acela să dea seama
fă.r de îndreptare la inirieoşata zi a judecăţii" ...
„Şi cine ar îndrăzn i a o fura (... ). .pe acela să-1 bată şi să n u-i mai
ajute, ori de ce să va ruga lui Dumnezeu"„.
Iar .cine să vă i•spiti a o înstl'ina de la ace?..stă siăntă biserică sâ
fie supt blestemul lui Dumr.ezău de ::;.oborul celo1· 318 sfinţi pă!'inţi de la
. ,.· 12) .
(„ .) .N.ic'h e1a
ln ciuda blestem·elor, ·cărţile au cit"<:ulat, totuşi, de la o biserică la
alta, din tr-o m.ilnă 'i'nl.r-a1ta. şi au •ajuns în b iblioteca Arhiv.elor Statu:lui
Craiova, implinindu.-li-se :astfel destinul ·ca şi e l oamenilor. Cităm un molitfeln i•c tipăl'it la Bra~.ov în a'nul 18'11, dăruit bil3eri :~ii satului Larga din
judeţul Bacău, ajuP..s la parohia Gu~oeni - Vile.ea, apoi la Arhivele Statului.
Nu uită să~i. is.călească n umele pc -cărţi nici cei care „1€-aU prelegat" cu cheltui-ala lor 13), le-au citit (şi cine va citi însamnarea lor, îi va
pon1eni şi v.a zice „Dun1nezău să-i ierte păcatele") 14 ) sau, ,„spre a nu fi
expuse vremurilor Tele. adică ploilor", din .cauza păr·ăsirii unor biseri'Ci,
le vor adăposti îrt iconostase 15).
în sfirşit, înseninările privi.to.ar1e la istoria că1·ţii resp·eo::tive (-cine
a cumpărat-o şi a dăruit-o, p1·eţul ei) sint legate de ppczenţa armatelor
sţrăine pe teritoriul patriei noastre :
„Acest -minei d e lună, .ce să chiamă luna lui f·ebru-arie, s-.au cumpărat de dumnealui jupîn Dinu Lupu, în l>ani gata taleri 16. în zilele
muscalilor" .
.„S-au cumpărat acest mineiu în zilele muscalilor. cL'1d era ei în
ţară pe toate satele" 16).
Alteori ' ·evenimente cunoscute clin istorie (războaie, insc~unări de
.
domni, t rupe străine, lU1pta de ~asă) sînt menţionate .direct, fără vreo
referire la provenienţa şi soarta cărţii . !n schimb, se leagă fre~vent de
f~nomehE;?le naturii1 contemporan~ : i~rni firele, secetă, cut~mure ~ţc. ;
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„Scris-am eu care mai jos mă voi iscăli, precum să se $tie că la
anul 1794, toamna, au nins de ia Sfeti Andrei, noembrie in 3.0, Z:ăipadă
foarte năpraznică ,; şi au -că2ut tot feliul de d·ohitoace la fd.n şj au măncat
pînă la martie 25 iot pi zăpadă .(.„). Şi să să ştie dind acea zăipadă mare
era, atun.ci şi oaste multă erea la Cioroi şi noi le purtam tc.ată ~rija. Şi
s-au rădicat pa la săptămăJia brănzii şi au trecut pă la noi 7 zile ~i 7
nopţi până s -au sfărşit" .„
,„Să să ştie că în anu la leat 1798, uu fost ră71boi xna1•e asupra Diiului şi iarna au nins de la noiembrie 27 şi au mănJcat oile ii:;ată întoriţe
(sic !) pănă la mm:tie 25 şi <aluniei s-au luat toată zăpM.a; şi am emaL zik
120 în cap ( ...). Şi am 'în~an1 nat să să 'l;lh~, 1799 martie 28" .
„La leat 180fi, luna di<:hcmvric. au v€nit mus.calii în Bu·::ureşti,
iar la leatu lll07, în luna lui .aprilie G, au. venit un ghinărari în Craiova
(.„), fiind dc1111n Cons tanHn Ipsilanti la Ţ3r.a. Mol::lovei ~; la •a noas tră" „ .
„Să să ştie ·că la leatu 1807, Ja aprilie 28, -au v.~nit musealH la Cr.aiova, cu ma-r~Ji;; con1andări Isaii.:1, ghinărariul"„.
„Să să ştie ·cănd s-au duB n1uscalii, la luoo a ugus t 29, la Jcai 1812''.
„Să sli ştie dind au. venit Ioan Gheorght' O<lrago.~i vuic·.;od în scaun,
!a hoiembrie 21, anul 1812. s.-au făcut µa::.~ ~i S··a<.l a:~czat ţa.r.a la nuirlie
20, anul nns. Atunc-ea au fost iarnă foarte ra şi ge1· foarte tare şi au
nins de la noe-mbre 24 şi -au stătut .pănă la fivl·u.ar 24 ; şi la n1artie 30 au
nins altă zărpadă" „.
Tot pe timpul pr•ezenţei străine în patria noastră, s-a cutremurat
pămîntul într-o duminică, înainte.a prînzuiui, ,,-care nu s-au rnai pomel'..it".
fenomenul repetîndu~ a doua zi şi a treia zi.
Ivlai sînt 1nseinnate data „ciind s-au aşi:;.ziat Gheorghe Bibescu v·oivod
în scaunul dcmniei sale" (,;s-au încon:nat la leatu 1843, la luna lui f.evrual'ie 3"), confli.ctele dintre clâca[?i şi arenda.5i, abuz·u.rile ultimilor siau
ale slujbaşilor stăpîn irii, multele neorînduieli de p::in sate, obţinerea
independenţei naţionale („La 1877, ţara noastră Rumânia,
pdn rezbel
şi-au luat independenţa, ia.d.ecă au soe.ăpat de jugu Turciei, 1878 februarie
26" 17 ) şi răscoala din anul 1907, cînd ţar.anilor le-a fost d at să scrie, ,cu
propriul lor sînge, unn din cele mai mişcătoare pagini din ·eaTtea tradiţiilor revoluţionare ale p oporului român '~.
Fen.omen·ele naturii impresionează şi prin ele însăle, fără vreo
altă legătură, silnţirea oa1neni!or :
„Şi la ruptul Jiului au pus zepar. 1313 februal'ie 24" „ .
,Să să -ştie că la leatu 1841 au fost sec.:ctă pă vară, încăt s··au
făcut llPsă de bucate îoarte, iar viile au făcut rod prea mult, încăţ s-au
făcut vin ca apa, ajungând cumpăr&r.e.a („.) :eăte o sută <le lei butia" „.
1839 aprilie 5. Mierc urea -cea lT'. are, pe la orale 3 după amiază, .a
dat 0 piatră cu vînt, ·Ca:.'e sta ca zăpada albă, distrugînd mai toţi mugurii
arbor ilor şi păşunile. Am seris pentru ţinere de ininte" „.
î:n 19-02, în 9 aprilie, marţi seara, săptămîna patimilor D~mnului,
la ·Ora seara, lu.na ia răsărit roşie şi încet, în-cet a pierit toată. In urmă
11„a întregit.. Marţi la 7, după Paşti („.), începe o ninsoa·re cu vif.or ca la
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Boboteazâ. Şi am scris spre ţinere de minte. Voi scrie la toamnă să vedem ce an e, roditor sau nu" ...
„Astăzi luni 21 martie, anul 1904, pe la ora 12 şi un siert s-a
.cutt·emurat pămîn tul foar te tare şi la 12 şi jumătate iarăşi s-a cutr-en1w·.at" 19),
Trecem peste datele de mografice cru·e le cuprind zi), peste informaţiile privind ctitori r-ea unor lăcaşuri d e eult 21 ) cu slujitorii lor şi ~
nătatea acestora 22) ; de asemenea, tr-ecem peste preceptele morale . .c;ugetărţl~ naive, fragme ntele de rugăduni, inchinările cătn~ boieri şi dregi1tor1 23) şi ne op-rim la însemnările aflate pc cartile vechi ce au rolul
(pu_t~m spune} de instituţie. Foile de garda !nde'.JSebi, dosul coperţil or şi
spa\.Ule liber-e mai întinse devi n nu numai un reg~Lru al cOP~::eptclor
pentru zia.pbe, jalbe, adrese şi scrioori c:l'iciafo, ci -şi mi.il•.)Cul pri:i care
se trans1nit porunclle stăptn.irii, cwn s1nt ccele că tre zap:;ii pJ.ăŞilor Dumbrava de Sus şi Jiul de Sus în legătură cu strlngerea bani!()!· dajdiei sau
a Căimăcăniei Ţării Român{?Şti, relativ~ la cumpărarea slujbei oieritului
pe anul 1792 2').
Ca încheiere, o ~nsemnare n1ai nO'uă, a unui pări nte cu inimă stinsă de dur::re, făcută în anul 1936 septembrie 23, pe un octoih vechi, tipărit la Rm. VHcea : „Astăzi data de mai sus 23 sspl.embrie, au inoebt
din viaţă cel mai iubit a l meu fiu Fane, în sanatori ul Geoagiu, care au
fost internat încă de la 7 septembrie 1935 şi părăsit de toţi fraţii lui fără
nici o pică de ajutor de la nimeni, afară de 1a cei d in localitllte, pirul. }a
25 septembrie, î.n ziua de vi neri. cînd au fost inmormîntat. Spre amintire, am s cris eu aici, tatăl său" 2$).
t -

2 -

Tudur Villna , Djcţion~:r de ina.Jâmc comenta,, Edit. Ştlil\ţ\f!e<1, Bur .. 1971. pp. 21-J.!.
l n"·· 2114. tr.:i 0 m na re <lin unul ta-~. p~ mJ1 u~h.tl lun!.i fcbri.;;)rtc, n luJ con "'~"'\ popa.
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t n1emn6rl p~ cirţl •echt tlpArl~ la Episcop!:> Rtn. Vllcea

„Alei am lnsemnc.t, ca $~ se ţlc minte, copil de copil. 111 anul 1007, s-a rl!scolat Ţara
RomAne>Scl\ contra boierilor, "dlc;l li c'1utn u ca a:l-i omoure ~i le puneau toc la conace $1 le
devastau şi cilrau griul şi porumbii din piitule, A,po(, In w·mll, ce st>. vezl ! A venit armata
sl s -a pw; cu bătAlle pe l ume, de pUngeau ş1 lemnele. Ern lll:r<lliuJ cu ap& la J>QllMă sl băga
!unJJJc de se udau şi pune3 pe solda~1 cite doi pe cap •' cito dui pe pictoare $1 unu tr&gea
cu !unJ.n pini\ eşea singclc i n p1el1>. Un u din Jocuiton , Ş I anume Ollgore Jon Ivan, să făcea
mort tn bOrdei clnd vedea cil vin •ol(!oţil să-l la ln curte ; muierea lui ll pune" busuioc la
brlu şt-1 lega cu tir roşu 111 picioare : şi so1e111111 c.1.aca li vcn,·a ea moare, li Hllla. nu-1 mal
ducea JA bătaie. Apoi, ce ~A ve?.1 1 Şl e-u am ro.st unu cGrc ecam dat c.'l Clip de rd11coatt şi se
dedCll~e 01·d1n să flu pus ln puşcll. Şi clacă am viiwt cil nu e de j uc!u•je, nm fottns-o la să
nl\tonsn la p~d<ire, unde stau haldu•1i cte cOdni. !:jl om tocult 111 pl\cture 40 de :z.lle şi 40 de
noptl, Incit nm mineat de trei ori st de ac1 m-am niu lat ln Cl'alova ta J:lul meu Mart.n.
APOI, sl mai ve..i, de nci m - 001 dus ta Vtlcimcşr!, la dc:r.;iropat de vii. Şi am venit ocD.Să si
m -au llrl.t1at fO puşcărie. Şl Qnl Sl3l !COIO 0 !Ul\I d e >llt>.
ClNTAKEŢU

c.

JO:'oJESCU, l.lllf febr. 10",
(Ar il. S1. Craiova, Col, doc., CV /S3. Orig,).

ANE XA NU. 2

.o„mnoavoastră zapclJlor ni plăşi! Dumbrbvll <le Sus, sllnăl.ate I Dumneavoastră care
prim! porunca aceastn, d B loc sil va sculaţi şi r.â vo1uţi aici ln Zărllfln Ccrnoţulul de atol ;
sll nu !acc\I cwr e cumva să nu vel\lţj. e>A &ll<>l trimit cu 1reapaC1 n"~'*'' rusupri'l-vii• •••
• . Oumneovoastr1 zapelllor ol pl'1şU Jiului ae S u<. latA c~ v1 să porunce:itc să ur.n•U
p~ru:>eU aceştia dupl ctL-n n\I urmat şi după aoeilllallA ~I !alii vâ ~ porunceşte sll 1'tr4n!l'o;1
p~ plirdlabl I pA sâteru ca sii v ~:le\J de banii d a)dlcJ• ...
• Net cain1acanii T~ l'l l RumAncş Ci.
„Ou.p.1 obl~etu, a-ou dat acea.sta carte a 1)1V.lnulu1 da:nneaJor bol~:-!lor cc a u CJrnpă"at sluJba o \c!itul!.11 ptl anal trecut l""t 179• din s\ld V:llcen c.:i să or~:idulascl> cetcHorl
p~ tlrml ~Lu.Jt>lşlli>r d.lnt!\lu ~U ro.l r>rln ştlr~ tspr avntcnor JudelOJl:.ii să strllngtl rava.p:o. a c~<orn (... ). ŞI pa cnro dhl sltJjba;,1. li ,.,, 11ăsl cu ot fur~tc ş1 pu~n la catssclt, sa-1 11puce sâ
pt~tll'•Sc~ lndolt, din c~r~ bunl dre:>tl sa-1 aducă la cun>pdrAtorl şi indoiala ~(I {l~ n !or d.\ipll.
oblc~ lu. l.ir p li Jocutto rli caro ll va g~sl cu "lte d osito ş i nci1r,\tate bl sluJbsşU dlnt:I!.. p:I
ttnU l'a &c:c13 ~-t apuce sl p?itc.a;Q. bon.~i oirituhU cu ploc:Jnu pj yjt\!ie co V.Jr gc1sl d.:.>~it!,
dro;:>; cor•! bani să-l aauel ' " cu:np~rdt~rl. Sl P"'tru câcl Ic-au dos.lt, s:>cotintl S(l pA11ubc.scă
v eţi

c~m.tir:i. dQ;tn1e:;u1cA. 9A to

tAtoritor : IAa

1na n11.tlt

itl dup5 o':>IC!?ll~ "'eC:ili'!J do~:. ~rate dl oaie ?Ctltl"u O"teACllo.
nu ea cuteze a Jun, c!i s'1 vo:- p<..-c:tep.St (.„). 119'3, Jan. 1>".
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