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CUVÂNT ÎNAINTE
Marcarea centenarului apariţiei revistei de limbă, literatură şi artă
populară „Ion Creangă", în anul 2008, prin editare anastatică', nu ar fi deplină
rară tipărirea , în aceeaşi manieră, a surorii mai mici a acesteia, revi sta de
cercetări şi mărturii istorice „Miron Costin". Iniţiativa Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, de reeditare a celor
două reviste, este menită să întâmpine acest moment, ambele publicaţii văzând
lumina tiparului la Bârlad. ·
„La 1 August 1908 apărea la Bârlad întâiul număr din revista «Ion
Creangă», menită să cuprindă, după putere, mărturii de limbă literatură şi artă
populară' ', aflăm din Cuvântul înainte al primului număr al revistei „Miron
Costin". La 1 august 1913 se împlineau cinci ani de la apariţia revistei, când,
„sărbătorind în căsuţa noastră sporul acestor ani, am socotit că n-ar fi peste
puterile noastre întemeierea unei alte reviste". Noua publicaţie, îşi propunea
„să strângă, întocmai ca şi sora ei mai mare, felmite mărturii scrise ale
trecutului nostru - documentele, inscripţiile, însemnările şi altele, - care nu
zugrăvesc, de cele mai multe ori, decât tot o viaţă româ nească": „fiecare din
aceste m ărturii cuprinde o zvâcnire a sufletului românesc".
Este un lucru ştiut, la noi revistele au un destin omenesc; „Ion Creangă"
şi „Miron Costin" au apărut atâta vreme cât a trăit cel care a fost sufletul
acestora: Tudor Pamfile. „Miron Costin" a apărut lunar, în mod constant, timp de
2
trei ani : primul număr - august 1913, ultimul număr - august 1916. Mobf, izarea
Pamfile pentru front (era căpitan în Regimentul 3 Roşiori Bârlad), în 1916,
afectează apariţia ambelor reviste; „Ion Creangă" apare cu întârziere, uneori mai
multe numere într-un singur fascicul, iar „Miron Costin" îşi încetează definitiv
apariţia până după război. Dar revista nu a mai putut fi repusă pe făgaşul nonnal.
În 1919 apare o fasciculă cu mai multe numere (ianuarie - aprilie), la Bârlad,
pentru ca ultimul număr (pentru luna mai), să apară la Chişinău, unde Pamfile
fusese detaşat la Cercul de recrutare. De fapt, după anul 1916 nici una dintre cele
două reviste nu a mai regăsit perioada de glorie, cu apariţie regulată , constantă,
de până atunci. În 1917, de pildă, „Ion Creangă · a cuprins într-un singur fascicul
cele 12 numere, cu tematică specială : Mănunchiu nou de povestiri populare cu
privire la Stefan cel Mare - 100 de pagini . Era vreme de război, dar nici după
aceea revista nu şi-a mai revenit pe deplin.
„Ion Creangă " . Reytstă de limbă, literatură şi artă populară . Ediţie
de Rodica Pop. Voi. I (anii 1908-1909), cu un studiu
introductiv, Însemnătatea revistei „Ion Creangă", de Ion H. Ciubotaru, Vaslui , 2004;
Voi. II (anul 1910), cu un hgum ent de Dan Ravaru, Vaslui, 2004; Voi. III (anul 1911),
Vaslui, 2005.
2
I. Hangiu, Dicţionani/ presei /iterare româneşti 1790-1990, ed . a II-a,
Bucureşti, 1996, p. 290.
V
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Tudor Pamfile „era un om energic, hotărât şi cu o putere de muncă
din comun. Graba lui însă, pe care unii i-au reproşat-o, neodihna în care
îşi ducea la bun sfârşit proiect după proiect, avea să se dovedească, din păcate,
premonitorie"3 . La numai 38 de ani, ca urmare a unei boli de stomac, la 16
octombrie 1921, Pamfile trecea în veşnicie. Era născut în satul Ţepu, fostul
judeţ Tecuci, în 1883. Cu trei luni înainte, Ion Bianu îi ceruse acordul pentru a fi
propus membru corespondent al Academiei Române. Un lucru este destul de
grăitor: „în mai puţin de un deceniu, sub semnătura lui Tudor Pamfile au apărut
peste şaisprezece volume [ ... ]. În acelaşi timp, conducea revistele «Ion
Creangă» şi «Miron Costin», figura printre întemeietorii Academiei Bârlăden e,
făcea parte din comitetul de redacţie al revistei «Florile dalbe», era secretar de
redacţie la revista «Freamătul » , preda istoria la Regimentul 3 Roş iori şi colabora
la peste douăzeci de publicaţii',4, precum „Analele Academiei Române",
„Convorbiri literare", „Şezătoarea", „Viaţa Românească" etc.
Lista de fondatori a revistei „Miron Costin", a rămas deschisă până la
sfârşitul anului 1913, însă majoritatea au constituit-o „întemeietorii" din primul
număr al revistei. Astfel, în ianuarie 1914 sunt menţionaţi unnătorii : Eugenia
Botez-Ciolacu, I. Chrissoveloni, Alex. Ecsarhu, Căp. P. Gane, H. Gherghely,
Lt. L. Ghika-Brigadier, M. Lupescu, C. N. Mateescu, V. C. Nicolau, T.
Pamfile, T. Popovici, Lt. A. Saint-Georges, R. G. Saint-Georges, Emilia
Stroici, N . I. Stroici, G. Tutoveanu.
Pe durata apariţiei revistei, pe lângă neobosita muncă a lui Tudor Pamfile,
se remarcă colaborarea locotenentului Alexandru Saint-Georges, a cărui colecţie de
documente a umplut în mod frecvent paginile revistei. Muzeul acestuia din Bârlad
era deschis gratuit pentru vizitatori, în zilele de joi şi duminică, între orele „5-6
după-amiază", după cum arată anunţul din paginile revistei „Miron Costin".
Preotul Vasile Ursăcescu, din satul Curteni, fostul judeţ Fălciu, deţinea, de
asemenea, o colecţie de documente, din care a publicat în revista de faţă. Şi preotul
Ursăcescu, consilier eparhial la Episcopia Huşilor, întemeiase acasă la el, în
Curteni, un muzeu. Ambele colecţii de documente s-au păstrat ; fondul documentar
Saint-Georges a ajuns la Biblioteca Naţională din Bucureşti , unde nici până astăzi
nu este inventariat aşa cum se cuvine, iar colecţia Ursăcescu se găseşte la Arhivele
Naţionale Vaslui. În vremurile de restrişte de după al doilea război mondial,
exponatele ambelor muzee s-au „împrăştiat".
Menţionăm şi numele altor colaboratori ai revistei, care comunicau
documente, însemnări de pe cărţi sau inscripţii: cunoscutul folclorist Artur
Gorovei (fondatorul revistei „Şezătoarea" de la Fălticeni), preotul Constantin
Bobulescu (originar din satul Mirceşti , judeţul Vaslui), V. C. Nicolau, preotul
Dumitru Furtună, preotul Teodor Bălăşel şi alţii .
Cele două reviste surori îşi publicau reciproc, pe ultima pagină a
ieşită
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„Ion

Ion H. Ciubotaru, Însemnătatea revistei ,,Ion Creangă ", studiu introductiv la
voi. I (1908-1909), Vaslui, 2004, p. XI.
.
Ibidem.
VI

Creangă" ,
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fiecărui număr, sumarul celeilalte. Astfel, în „Ion Creangă" (an. VI, nr. 8,
august 1913), este menţionat primul număr al revistţi „Miron Costin".
Secţiunea principală a revistei este dedicată publicării de documente, de
la vechi urice domneşti de dinainte de Ştefan cel Mare, originale sau surete, până
la mărunte zapise din secolul al XIX-iea. Importanţa revistei constă, însă, în
publicarea a numeroase documente din secolele XVIII-XIX, aflate în colecţii
particulare la acea dată, şi care ulterior s-au pierdut; astfel încât, în special pentru
istoria locală, revista „Miron Costin" este o nepreţuită sursă documentară. Soarta
unor colecţii particulare a fost ingrată, astfel încât documentele nu le mai regăsim
decât aşa cum au fost publicate în mai vechile colecţii de documente, precum cea
a neobositului istoric Gheorghe Ghibănescu, sau în diverse reviste istorice de
seamă, printre care şi „Miron Costin".
Următoarele două secţiuni ale revistei cuprind diverse însemnări de pe
cărţi şi inscripţii sau pisanii de pe la biserici. Acestea nu sunt numai locale, din
partea de sud a Moldovei, ci şi din restul ţării, chiar din fostul judeţ Romanaţi,
de exemplu. Revista avea aceeaşi menire, ca şi sora mai mare, „Ion Creangă",
publicând mărturii istorice despre românii din toate colţurile Vechiului Regat.
Cronica revistei semnala apariţia noilor publicaţii istorice, studii, cărţi şi
reviste; cititorii erau informaţi despre apariţia numeroaselor lucrări ale lui N. Iorga
sau despre Documentele lui Ştefan cel Mare editate de Ioan Bogdan, ori despre
conferinţa ţinută de A. D. Xenopol pe 20 noiembrie 1913 la Bârlad şi altele.
În revistă se consemna şi decesul a anumitor personalităţi. Astfel:
necrologul la moartea lui Petru Răşcanu (31august1913), decanul Facultăţii de
Litere şi Filozofie din Iaşi, semnat de preotul Iacov Antonovici. Numărul pe
octombrie-noiembrie 1914 era unul special, dedicat Casei Regale. Necrologul La
moartea Regelui Carol I (27 septembrie 1914) era semnat de Tudor Pamfile, care
consemna şi Cuvântarea M. S. Regelui Ferdinand I din 28 septembrie, la urcarea
pe tron; de asemenea, publica O scrisoare a Domnitorului Carol I către Lascăr
Catargiu. Cronica revistei semnala bicentenarul morţii lui Constantin
Brâncoveanu. În decembrie, acelaşi an, tot Pamfile scria despre moartea lui
Dimitrie A. Sturdza. Moartea reginei Elisabeta avea să fie anunţată de Pamfile în
numărul din martie 1916.
În paginile revistei şi-au găsit locul mici studii sau semnalări de diverse
descoperiri arheologice, datorate lui Tudor Pamfile. Astfel, el semnala Arme
vechi, din secolele XV-XVI, descoperite la Ţepu (an. I, nr. 2, septembrie 1913);
scria, împreună cu V. C. Nicolau, despre Moşia, satul şi biserica de la Strâmba,
de pe valea Tutovei (an. II, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1914), studiu
continuat în numărul următor (an. III, nr. 1, ianuarie 1915); de asemenea, mai
scria despre Prada tătarilor din toamna anului 1758 (an. IV, nr. 1, ianuarie
1916), despre Fântânile din Râmnicul Vâlcea (an. IV, nr. 2, februarie 1916) sau
despre Prăjina şi pogonul moldovenesc la 1797 (an. IV, nr. 7, iulie 1916).
Deşi, după anul al IV-iea, revista a încetat să mai apară timp de doi
ani, totuşi, în 1919, „Miron Costin" revine ca fiind în anul al VII-lea de
apariţie. De fapt, constatăm doar cinci ani de existenţă ai revistei închinate
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marelui cronicar din veacul al XVII-iea, Miron Costin. A mai existat, în
Bârlad, şi o altă revistă care, probabil, a încercat să suplinească revista lui
Tudor Pamfile, însă n-a mai avut impactul acesteia: Documente răzăşeşti,
întemeiată de Virgil Caraivan, a avut o existenţă pasageră, în anii 1932 şi 1934.
Editarea anastatică a revistei „Miron Costin", o raritate bibliografică, a
devenit o necesitate. „Ion Creangă" a ajuns deja la al treilea volum (anul 1911 ),
vor urma şi celelalte tomuri. Ar trebui redate circuitului ştiinţ\fic şi alte revisţe
asemănătoare, apărute la Iaşi, în perioada interbelică, precum „Ioan Neculce" şi
„Teodor Codrescu", în care s-au publicat atât documente cât şi inscripţii sau
însemnări de pe vechi cărţi. De asemenea, colecţiile de documente Surele şi
izvoade şi Ispisoace şi zapise, editate între anii 1906 şi 1933, de către harnicul
Gheorghe Ghibănescu, care sunt indispensabile până astăzi oricărui cerceţător.
O altă raritate bibliografică, revista „Arhiva Genealogică", întemeiată de Sever
Zotta cu un an înainte de a apărea „Miron Costin", în 1912, a fost de curând
5
editată anastatic de către Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever .
Zotta" din laşi.
Precum vedem, revista „Miron Costin" nu era singulară în peisajul
publicistic, ci dimpotrivă, era în pas cu vremea, de unde decurge şi valoarea sa.
În ediţia de faţă, primul volum al revistei, cupr_inde anii I şi II (1913 şi 1914);
al doilea volum va include anii III, IV şi VII (1915, 1916 şi 1919).
O întâmplare fericită face ca ambele reviste, „Ion Creangă" şi „Miron
Costin", să fie editate anastatic după exemplarele cunoscutului folclorist Artur
Gorovei, căruia i-au fost trimise prin poştă - ,,D-sale d-lui Artur Gorovei,
Fălticeni" -, după cum se poate vedea pe ultima copertă a fiecărei reviste. Dacă
„Ion Creangă" provine din biblioteca ,,Artur Gorovei" de la Muzeul Etnografic al
Moldovei - Iaşi, constituită prin donaţia folcloristului însuşi, de carte a acestuia,
pentru „Miron Costin" îi mulţumim în mod deosebit d-lui Ştefan S. Gorovei, care,
cu generozitatea ştiută, ne-a pus la dispoziţie colecţia revistei, păstrată impecabil.
Mulţumirile se îndreaptă şi spre colegii de la Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, Ana-Maria Caşcaval şi Lucian Iacob,
care au dus migăloasa muncă de scanare şi curăţire a revistei, precum şi d-nei
Rodica Pop, directorul instituţiei, care a susţinut editarea acestei reviste. Mulţumiri
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta" care găzduieşte
această reeditare printre publicaţiile sale6 . Profesorilor Ştefan S. Gorovei şi Ioan
Caproşu, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza", în mod deosebit le mulţumim
pentru că ne-au amintit, de multe ori, că este nevoie de ,,Miron Costin".

Lucian-Valeriu LEFTER
„Arhiva Genealogică'', I, 1912, 1-12. Ediţie anastatică. Cu un studiu
introductiv, Istoria unei reviste, de Ştefan S. Gorovei, Iaşi, 2005. În curând va apărea şi
al doilea volum, pentru anul 1913.
6
Un proiect ambiţios?', în „Buletinul Institutului Român de Genealogie şi
Heraldică «Sever Zotta»", VII, 2005, 1-3, p. 11.
VIII
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ANUL 1.-No. 1.

AUGUST, 1913.

Miron Costin
REVISTĂ DE CERCETĂRI

SI

MĂRTURII ISTORICE

APARE O DATA PE LUNA

ClJPRINSlJL
ruuAHT IHAIHTE. - <ffiiron Costin ~
DOCUffiEHTE.
I. 6 . Ciolan. m. Lupescu. T. l?amflle.

H. l?opa, A. Sa.i nt-6eorges.
JnSCRiPŢll. - T. Pamfile.
1nsEmHAR1. - T. Pamfile.
ILUSTRAŢIUnE. Pecetea oraşului Bârlad din anul 1632

R ED AC ŢI A

ŞI

AD MI N TSTR A ŢI A :

BARLAD
STRADA CO RBULU I

EXEMPLARUL .

1f

ABONAMENTUL ANU AL:

. . zs de bani ~ ln ţara : . .
ln ţara
.· . 3 lei
ln streineftate . . . 35 "
ll
ln streinc:itate . . . . . . 4 „ .
"
-:--- Un numar vechiu 40 de bani TIPOGRAFI A

ŞJ

LEGAT ORIA DE

CARŢI
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C . O . LUPASc;:U

INTEl1E/ETORI: Slt. Angelescu, Alex. Ecsarhu, Căp. P. Gane,
H. Gherghely. Lt. L, Ghika-Brigadier, 11. Lupescu, C. N. f1ateescu,
T. Pamfi/e, Lt. A. Saint-Georges. N. /. Stroici.
lnscrierile urmează pănă la sfârşitul anului.

DE LA

REDACŢIE.

Adeverinţe.

Aici se va raspunde de pnm•rea materialului de publicat
tuturor lucrurilor trimise redacţiei revistei.

şi

a

Poşta.
Persoanele cari nu ne vor trimite cărţi poştale ori mărcute pentru răspunsul dorit, ii vor găsi aici, pe scurt.
Lămuriri.

Materialul să ni se trimită io totdeauna recomandat, cu măr
cute de 40 de bani, pentru mai putin de 250 de grame.
Odată cu trimiterea , este bine ca redacţia să fie înştiinţată şi cu
o carte poştală în care să se arăte oficiul, ziua şi numărul de pe
adeverinta poştei.
Hârtiile vechi, fotografiile, şi orice alte lucrur i vom primi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.
Cine înlesneşte dobândirea de materie de la persoane care nu- şi
dau samă de folosul publicărei lui, vor fi mulţămiţi · prin trimite·
rea fără plată a revistei.

Pentru publicarea documentelor. în lipsă de caractere tipo grafice cirilice , se întrebuiotează numai caractere latine.
Textul or iginal · s-e tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăreşte cu litere cursive ca şi formulele
şi cuvintele slavone, cu cari , fireşte, nu se poate confunda ,
Textul inchis în () arată explicaţiile .
Textul drept închis în l I arată intregire:t lipsurilor obişnuite sau
părţilor scăpate din vedere.
Textul cursiv înch is în [/ arată textul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi neciteţe.
Textul fără însemnătate, lăsat la transcriere, se înseamnă cu „ ..
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August, 1Dl3 .

MI RON COSTIN
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

Apn1·e odntă pe hnul.

Rr-': DAC! IA

~I

ADMINISTRATIA:

--BARLAD-nTRAoA

CORBULUI

ua
R

ln
!11

Al30NAMr:NTUL ANUAL:
. . . 3 Ici
... 4 "

ţ:iră . . . . . . . .
străinătate . . . . .

CZJVANT IN/\INTE
La I Aagast 1908,

apăreil

in Bdrlad

intăial număr

dirz revista
patae, mărturii de
limbă, literatură şi artă populară. ln ace:istâ curgere de cinci
ani inc/zeiaţi, s'a depânat u mare silinţă, incâLzită de o dragoste
şi mai mare, mulţămită căreia s'a ajuns acolo, de unde o cuvenita mândrie poate răspunde fără greş oricărei nesocotinţe. Şi această cale numai Dumnezeu o poate tranckid.
Sărbătorind în căsuţa noastră sporul acestor ani, am socotit c[J,
n'or fi peste puterile noastre Întemeiarea unei alte reviste, ca gânduri 'tte bună ispravă, care să strângă îlltocmai ca şi sora ei mai
mare, felurite mârtarii scrise ale trecu.tatai nostru, - docamerdele,
insr.ripţiile, însemnările şi altele, -- cari nu zuţ:riivesc de cele mai
multe ori decât tot o vieaţă romanească.
Atdtea c/zârţoage>, sta a supase la corzi, după icoane, ln pâlă
midele lâzilor oii in poduri, bine ori răa păturite in două bacă.ţi
de coajâ de teiu. Atâtea «ristoave > aswpă un mărunt oc/zia de
geam in locul veclzei ţip/ici de bou, ori imprejmueşte caerul unei
furci.
Fiecare din aceste mărturii cuprinde o svâcnire a sufletului romanesc, an răspuns al nevoilor de pe atunci şi din cari unele
dăinu.esc şi astăzi. E o invaţătură in toate acestea, care trebueşte
adunată şi pusă sub ochii celor ce aa menirea să. ne indrumeze
vieaţa repede şi sigur, fâră pierderea vremii ca incercări şi impru. ·
ma tari.
Vom face ce vom putea. Am fi dorit, tare bucuroşi, s'avem în
fruntea rwastrri o călăa.7.ă pricepută, an dascal ca bun nume, care
să ne ferea<Jcă de greşeli de la început.

<elon

Creangă)) menită să cuprindă, după

https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

2

El poate veni

şi

singur, de va socoti nemerit, dar

fără

zâmbete

f?eSte umăr şi fără alt gâtui decât cel al vechiului dascal care-şi
lega numele de isprava ucenicilor sai.
Nadăjdwm câ oammii buni ne vor ajuta cum vor crede că le
stă'n

putere.
«MIRON COSTIN >

DOCZJMENTE
1

1497 f1artie 11, Vas/uiu.
Ştefan

Vodă ifltareşte

stripc1nirea lui Ohedeon Harbuz

şi

altora în

moşia

Harbuzii pe jigalia.
Tălmăcire din uricu vechiu sărbesc de la Ştefan Vodă scris de Alexa
în Vasiloiu (sic) la anul 7005 Mart 11.
Cu mila lui Dumnezău noi Ştefan Voevod domn ţării Moldaviei. Jn.
ştiinţari facim prin aciastă carte a noastră tuturor cui vor căuta spre
dănsa ori cetindu-o, o vor auzi-o. Pentru aceşti adevăraţi slugile no<ş·
trir Ghedeon Harbuz şi frate le său Fătul şi nepoţii lor lvaşc şi fratele
său Dragoşt1 şi nepotul lor Andreica ci ne-an slujit noao drept şi cu
credinţă. Deci noi văzănd a lor ce driaptă şi cu credinţă slujbă cătră
noi , i-au miluit pe dănşii cu deosebită mila noastră de le-am dat şi
'le-am întărit lor in pământul nostru a Moldovei a lor driaptă ocină
un sat pe Jigălia anume Harbuzii, unde a u fost Bădiuae. Toate acele
de mai sus scrisă să le fie lor şi de la noi uric cu totul venitul. lnsă
să le fie lor acel sat pe Jăgălia anume Harbuzii unde au fost Bădiuae
in trei părţi. O parte dintr'acel sat să-i fie lui Ghedeon Harbuz şi
fratdui său Fătul iar ceelalt::1 parte dintr'acelaş sat să-i fie lui lvaşc şi
fratelui său Dragoş. Dar al treilea parte dintr'acelaş sat să-i fie lui
Andreica. Lor şi feciorilor lor, nepoţilor, strănepoţilor şi la tot neamul
lor, cine li să va alegi mai de aproape, nestricat nici odineoan1 in veci.
Iar hotarul mai sus numitului sat să-i fie din to.:ite părţile după hotarul cel vechiu, pe unde din veci au stăpânit. Şi spre această este
credinţa domniei mele de mai sus numit, noi Ştefan V[ oe ]vod şi credinţa
a prea iubitului a fiiului domniei mele a lui Bogdan Vlad t şi credinţa
a tuturor boer ilor noştri 2 ai Moldavi ei, a mari şi mici, Şi spre mai mat

~

La G '.1ibă n escu : Bogdan şi "Vlad.
Suretu l lui Ohibănescu înşi ră toţi boierii originalului.
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re tărie şi întăritură a acestor de mai sus scrisă; am poroncit cinstit
[ului] credincios[ ului] boerului nostru dum[i]s[ale] Tăutul log[o]f[ăt) să scrie
şi pecetea noastră să o lege cătră aciastă carte a noastră.
Din limba sărbiască pe limba moldovenească s'au tălmăcit de mine
lon Stamate pitar în Eşi la 1815 fevr. 18.
Aciastă copie am prescris-o eu de pe altă copie precum mai sus să
arată. Şi fiind întocmai din cuvânt în cuvânt precum orghinalul acei
copii să află, am încredinţat, 1835 oe. 17. (0 isc. neciteaţd).
S'a mai publicat şi în .Făt-frumos" I. p. 159-60 de Pr. I. Antonovici, unde s'au adaos
boerii după un uric dat cu 8 ·zile după acesta. Un suret al respectivului original
cu toţi boerii se află în O. Ohibănescu, S1o·ete fi izvoade I. p. ~74-6.
Cu această copie am văzut şi două spiţe: una cu multe ştersături şi a doua cea de
aici, pagina 4. Lângă Gheorghe Trinca se scrie: •Acesta au ţinut pe Bălaşa nepoata de sor lui Erimia Dan ot 1 Oiurcani ce au cumpărat dela Ioan feciorul lui Dragoş
a patra parte din sat din Oiurcani din partea din gios, Erimiia o parte şi nepoatele
lui Balaşa şi soru-sa Mariia altă parte întărindu-li - să stăpănirea de la Domnul Petru
Vodă din letul 7035.In dreptul lui Alexie se scrie; •Acesta au cumpărat din sat din Oiurcani din gura
Jigăliei dela Ioan Boştica, feciorul lui Dragoş, din a treea parte, a treea parte, din
partea din gios din a sa driaptă parte a uricului de cumpărătură de la Domnul Bogdan Vodă şi a treia parte îi dă miluire Domnul Petru Vodă din letul 7033 Mart 16
şi intăreşti miluirea pe a treia parte din sat din Oiurcani din partea din gios din
matca Elanului la deal. »
Acta H. Popa, Zorleni-Tutova,

împărt.

de Jtl. 1.111>ese11, tot de-acolo.

2

1632 Iunie 10
Carte de mărturie de la !sac şi lupul vornici de Bdrlad, dela Andreiaş şol
tuzul şi cei 12 pdrgari precum şi dela alţi negustori pentru pricina Spdttireştilor de pe apa Tulol'ii.

t Adecă Jsacu şi Lupul vornicii de Bărladu şi Andreiaş şoltuzul cu
12 pârgari şi Ionaşco Dinga Cupin 2 {1 Vântul t1j4 i Apostol Goian tij i
Micro tij, i Crăciun cupen t1j i mnogfli liudi dubrih nzesâar1i otu trăg Briadu. Scriem şi mărturisim cu. aciastă scrisoare şi mărturie de la noi,
cum au venit înnainte noastră Ursu Varticu vornicul, de bună voia lui, de
nime silit nici asuprit ş ' au vândut un satu Spătăresti a nepotu-său lui
Toader ficiorul Cosmii spătariului c~ iaste la ţănutul Tutovii pe apa
Tutovei den hotar în hotar cu sălişte de satu, şi den cămpu şi din pă 
dure şi cu vadu de mo a ră într'apa T uto vii şi c u lo c u de fănaţ şi cu
1

Din, de la:

2

Negustor. a

Şi , 4

Asemenea [negustor] .
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locu de tarinâ şi cu locu de priseacâ si din totu locul cu talu venitul
va fi. Şi acel satu l-au fost văndut mai nainte Toader nepotul lui
Varticu ce mai sus scrie, lui Andronachii căm[ă]rasului şi după ce l-au
fost văr.du! Toaderu, l-au răscumpărat unchiu-său Varticu de la Andronachie. Şi după ce l-au răscumpărat Vartiicu de iznoavă al doilea răn
du l-au vândut lui Andronachi şi giupăn iasei llinţăi înlr'o sută şi doaă
zăci de galbini de aur bani gata ca să-i fie dumisali şi giupăneasăi şi
ficiorilor şi nepoţilor driaptă ocină şi moşie în viaci. !;)i precum înblă
hotarul acelui satu de vacu din bătrâni din şes dl!spre apus de Tutova
din stă Ipul ce iaste drept capul movilei ce ii în gios spre râsărit drept peste Tutova la dial păn în dumb!"av[ă] şi pen dumbrav(ă) can (= cam) sus
şi la dial spre răs[ă]ritu păn în marginia poenii Periianilor si din stâlpu în gios pre şes dreptu lotu pe despre apus de Tutova pi ia dreptu
vălcia cei din gios de făntănâ şi spre răsăritu prin gura opusturilor, peste
Tutova la dial pe vălcia şi pin gropi şi totu la dial dreptu spre răsă
ritu păn suptu vărvul dialului în drum, şi în sus, pe drum, pe d[e]al păn
în marginia dumbrăvii şi pe marginia dumbrăvii spre răsărit dreptu şi
pen dumbravă păr înpolriva marginii poenii Periianilor despre apus şi în
sus pre marginia dumbrăvii pe lăngă poean[ă] păr în hotarul Creţianilor.
Şi văzând noi de a lor bună voe tocurnală intru dânşii şi plata deplin[ă]
intru mânuii lui Varticu iar noi încă li-am făcutu aciastă mărturie şi zapis de la noi la mijlocul târgului dinaintea scaunului cu voia şi învăţătura
Ursului VErticu. Şi pintru ca să le fie lor de b[u]nă credinţă, am pus
peciatia oraşului intr'aciCJstă mărturie şi zapis, dup[ăJ mărturie şi zapis ci-au făcut Ursul Varticu şi cu măna lui osăbit de aciasta. Ca să s[ă]
ştie. V[d} leat 1 7140, Iunie 10.
cătu

Pecetea târgului în mărime naturală se reproduce în fig. 1.
Jntr'o altă mărturie cu pecetea mai neclară, fondul este uniform negru.
Pe verso foii a 2-a „ţZapisul pe satu pe Spătăreşti de
la Ursu Varticu vornicul, şă de la nepotu-său Toader
feciorul Cosmii spat[ar]u pe cum au văndut lui Andro·
nache căt şi giupănesăi lui Jlinţăi " .
Act. Uuzeul A. Salnt·Georges.

Bârlad
fig. 1.

1

La anul. De aici veleat.
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1693 Decembre 20,

laşi.

Cartea Lui Const. Duca Vodti către Antiohie Forea, biv vei clucer, ca sa
cerceteze pricina dintre Mihdlache Ţopa şi alţii, pentru pămdnt in Creţeni
pe apa Tutovii.

f Io Costamlin Vvcvoda o[o]j/ieiu] nzil[ojsf{eiuj g[ospojdară zemle mo/davscoi.
Scriem domnii a mia la hoiarinul nostru ; dumnialui Antiohie Foria ci-au fost
cluciar mare. Dăm şt[i]re că s'au părăt de fată în naintia dvmnii[1]
miali slug;\ noastră Mihălachi Ţopa, ginerili lui Pavă! ci-au fost şătrari,
ficiorul llintăi Bofoae, cu Pricoppie ficiorul Dochii[i], nepotul lui Simeon Brănză pentru al cincile bătrân a Ursului din Crefia.ni ce sintu
pe apa Tutovei ce s'au aflat văndut hii Pavă! socrul Ţopii de moşii lui
Precopie şi de inmăs 1 Do::hiia precum arată Ţopa şi zapis de cumpă
rătur[ă], zicând Mi hălachi Ţopa precum au mărsu Pricoppie de au luat
de a zeacia de pe acel bătrăn ci-au cumpărat Pavăl, socrul Ţopii de
la moşăi lui Pricopie. Iară Pricoppie aş'-i-au dat samă precum n'au
plătit deplin Pa,· ăl socrul Ţopii aciial bătrăn, ci-au cumpărat de la moşăi lui, ş'au rămas să-i mai dia o vacii. Deci nu s'au crezut Pricopie
nicia socotind, intărziindu-s[ă] atâta vria mi şi mai_ ciari acumu o vacă,
i-am trimăs la dumn[e]ta. Deci de va avia Pricoppie oameni bătrăni
de credi11ţă şi de or lua cu sufleteli: lor pe cum n'au plătit deplin Pa,·ăl socrul Ţopii acel bătrăn căndti l-au cumpărat ş ' au mai rămas să
mai dia o vacă iară Ţopa numai să dia o vacă lui Pricoppie. lară de
nu va avia Pricoppie oameni buni sâ dovediască într'acesta chip, să
las[el pe Ţopa în pace, şi cătă păine s'a afla c ' au luat Pricoppie de
a zeacid de pe ecel bătrăn, numai să-i aibă a o da Ţopii, căci n'au
avut triabă, că au văndut moşăi lui, lui Pavă!. Şi precum vei afla dumn[e.]ta mai drept, să foci şi o mărturie . U las lt 1• 7201 De[chem]vr[ie]

20 . Sam g[osjp[ojd[ijni"i veleal. 2

o
„

„logf. ucil.

Pecete mare rotundă (54 mm .) în tuş roş .
Pe verso coalii a 2-a ·i· Carte de la Constantin Cantimir (sic != Duca) vod[ă) ce
s'au părăt cu Pricopie ficiorul Dochii[i] nepotul lui Sămion Brănză i pentru un bă
trăn din Cria[teajni re l-au văndut Pavăl şi cn frate-său Platon lui Vasăli feciorul
lui Bofa. » • Creţ~ni ». 7 !U l Dechev. 20.
Acta Huzet:l A. Salut•Georges
Bârlad
i In Iaşi, anul. ~ Însuş Domnul a poruncit.
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1702 Februarie 2,

laşi.

Carie de inturire a lui Constantin Duca Vod<i pe mai multe pdrţi din Romdneşti, ţin. Cdrligăturii, lui Vasile Diiaml.

f !o Constantia Duca voevoda bi: o}jieiu m[i]l[o]stieiu g[ojso[ojdarn zemii moldavscoi Adecă au venit înnaintea noastră şi înnaintea alor noştri boiRri
mari şi mici , sluga noastră Vasilie Diiacul feciorul ropei Ursului de Romăneşti, nepot Ro ş căi vistearnicul, şi a lui Moisii de Româneşti, şi cu
Ion nepotu - său fecior lui Ionaşcu! şi ni-au arătat un zapis de danie de
la unchiu-său Roşca visternicul , pre toate părţii<! lui, de moşii şi de cum părături ci-au cumpărat Roşca vistern icul inpreună cu popa Ursul, în
sat în R.omăneşti ce iaste în ţinutul Cărligăturii pe apa Bahluiului, de la
Gligorie Lamba, giumătate den bătrinul lui Mladin, şi de la fraţii şi smrorile Lambii iară giumăt [a ] te den bătrînnul lui Mladin care s'au făcut
un bătrân întreg în partea din sus, cu poiana lui Mladin, şi cu vad
de moară în Şacovăl drept -50 - de lei. Şi ni-au mai arătatu altuz1;1pis
iar din partea din sus, din bătrânul lui Cărăvan, giumătate şi din bătrî
nul Nastii ci -au cumpărat Roşca vis[tern.] de la Pătrc1şco Hirgul feciorul lui Mach idon din Zaboloteaoi, şi de la frate-său Toader din Cudreşti,
dreptu 25 de lei. Şi altu zapis iară din partea den sus dintr' un bătrîn a
patrd parte, din stălpul Banii şi din bătrînul lor Toma -care parte iaste
cumpărătur[ă] Roşcăi vis[t]. de la Vasilii Todoran dreptu 12 lei [pol] .1 Şi
iar fli -au mai arătat şi altu zapis tot din partea de sus de la Tănasie
feciorul lui Pavel Puşcaşul din laş şi de la Todosie, şi de la Nicolai feciori lui Macovei, scriind cum au cumpărat popa Ursul a patra parte
dintr' un bătrin din bătrînul lor Nastea dreptu 15 lei. Şi ni-au mai ară
tatu un zapisu iar din partea din sus de la Ghiorghiţă f.:ciorul por; '. i Zmă
ului, scriind cum au cumpărat Chiriiac unchiul lui Vasile diiacu l giumă
tate de bătrin drept 30 lei ca re pa rte au zălojit - o feciorul lui Chir iiac
la Ion Vătavul drept 15 lei, ş au dat bani sluga noastră · Vasil ie Oiiacul şi cu Ion nepotu-său de au răscumpărat aciastă giumătate de bătrîn.
Aşijderea ni-au arătat Vasile Di iacul şi cu nepotu-său şi alte za ?isă tot
din partea de sus, cum au cumpărat ei din bătrînul Mica din a patra
parte de bătrîn giumătate de la Darie şi dela fraţi, feciorii lui Pîotelei
de Româneşti drept 60 lei bătuţi. Şi ni-au mai arătat un zapis de danie de la Nastasiia lftemiiasă şi de la fata ei Mariia, scriind cum i-au dat
toată partea ei, popii Ursului, cătă să va aleage din partea de sus, din
Româneşti, pentru sufletul lt:i lftim:e l·are s'au innecatu, ca să-l pomenească la sf[ă]nta besearecă. Şi iar ni -au mai arătat un zapisde la Antimiia şi de la feciorii ei To:ider ~i Catrina scriind cum au vîodut ei dintr'un bătrin den _Româneşti a patra parte din stîlpul Banii şi din bătri1 [Şi} jumătate.
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nul Toma din Mijlocieani lui Chiriia.:: unchiul lui Vasilie diiacul dreptu 15
lei. Aşijderea ni-au mai arătat un zaµis de la Ştefan fratele lui Enachie
fecior lui Vlaşin nepot Cozmei Liavul, scriind cum au vîndut ei dintr'u n
bătrîn a treia parte tot din Mijlocieane iar lui Chiriiac unchiul lui Vasilie
diiacul dreptu 11 lei. Şi ni-au mai arătat un zapis de la Irina sora lu i
Ştefan şi a lui Enachie scriind cum at1 vîndut ia iarăş dintr' un bătrîn a
treia parte din bătrînul Leavul din Mijloceni lui Chiriiac drept 60 lei
pl.1. A<şijderea ni-au mai arătat un zapis de la Bejan feciorul lui Vreameş de Romăneşti făcut denaintea a multi feciori de boiari întru carele
scrie cum au dat danie, giumătate din pa rte'! lui Berdilă din Mi jloc ie ni
de gios sf(ăn ] tei besearcci unde iaste hramul prepodobnica P arasche va în
Slobozia Roşcăi , fiind preut Popa Ursul, fiind toate săminţiile lu i Beja n
căzute în robie câ nd au prădatu Tatarîi ţ a ra în zilele lui Vas ilie vod î
pentru ca să-i pomenească Popa Ursul in toată viiata lui la sfănta bisearecă. Şi pentru aciastă parte <.:i-au dat danie s'au tocmit cu alte rud e
a sale Bejan de ş ' au luat ei din alte părti ocină ci-au mai avut într'alte
locuri . Aşijderea ni-au mai arătat un ispisoc de la răposatul Moisăi v0d
şi de la răposatul Vasilie vodă , scriind cum au cumpărat Ro ş ca visternicul trei părţi de ocină din Romăneşti din bătrîaul Mircii iar din Gio ·
seani, dela Oavril feciorul Mociuţii nepot Mircii şi de la Ursul feciorul
lui Ştefan şi de la Constantin feciorul Annii nepot Mircii drept ISO lei.
Numai a patra partea din Mircea au fost rămas nevîndu! ă din trei ce
au avut moşul lor Mircea de la bătrînul Ştefan Vod . . Aşijderea ni-au
mai arătat un zapis de la Bejan feciorul lu i Vreame5 scriind cum au
vîndut partea lui din Gioseani dintr'un bfttrînu a patra parte lui Dumitraşco uricariul drept 20 lei pentru care parte de cumpărătură au avut
pără Roşca vistearnicul în zilele lui Vasilie vodă cu Dumitn: şco uricariul şi l-au rămas Roşca vist. pre Dumitraşco uricariul şi întorcîndu-i banii i-au luat zapisul căci Roşca visternicul au fost cumpărătoriu vechiu
şi au avut şi zapis d~ la răzeaşi ca s[ă] nu înca;:: ă altii a cump ă ra
fi'\ră de R1Jşca vist. Aceastea rspisoace $i zapis(ă] de cumpărătură din
Româneşti ce scriu mai 3US, toate arătindu-le înnaintea domnii meale ş i
înnainte boiarilor noştri sluga noastră Vasilie Diiacul ~i jelu i ndu-s[ă] domni i meale cum are înpresurături despre alţi moşteani şi cumpărători, au
cerşut de la domnia mea hotarnici ca să meargă să-şi aleagă p ă rţi
de moş i e şi de cumpărătur [ i ] la Româneşti. Pentru aceaia domn ia
[mea] i-am dat pre boiarul nostru Bejan Hudin i vorni cul de poartă şi pre Ion ci-au fo st căm ă ra ş de lumini şi pre sluga noastra
Ghiorghie Her mezi u diia cu de c ă mară şi au m ărsu de a u hotă r ît strîngînd
oamen ii bun i şi megii a şi de prinpregiur de la ca rii ni-a u arătat m ăr·
turie cum i- a u a les în tot satul ci nci băt rîni însă făr partea ce s'a r
a leage de la lftimi ias[ a]; care o au lă s at-o nehotărîtă, căci nu s'au ştiut
https://biblioteca-digitala.ro
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cită

parte au avut. Iar după ce să va dovedi şi acea parte a Iftimias[ăi].
cătă parte iaste, atunci şi aciaia să va aleage despre alt: răzeaşi. lnsă
aceaste părţi ce s'au hotărît s'au venit tot în partea din sus, căci sluga
noastră Vasilie diiacul şi Ion nepotu-său au avut în partea de sus mai
multă parte de cit toţi răzeaşii, precum s'au scris mai sus. Iară hotarul
acestor părţi ce s'au ales despre alti răzeaşi s'au început dintr'o movilă
unde iaste un stîlpu de piatră despre apus despre Slobozia Roşcăi vistearniculni şi măsurlndu-s[ă) hotarul în frunte, partea slugii noastre Vasilie diiacul şi a lui Ion nepotu-său s'au vinit 172 stănjini şi giumătate i
s'au pus stâlpu de piatră. Şi de acolo în lungul hotarului dreptu peste
ţarină la vale alăturea cu holmul pe din sus, şi s'au pus stâlpu supt
holmu în vale în malul heleşteuţului lui Andrei Căpitanul. Şi de acolo dreptu
peste iaz şi peste şesul B11hluiului pănă în săliştea Romăneştilor, şi s'au
pus stălpu în sălişte din val_e de drum. Şi de acolo dreptu la dial, pe
din sus de o moviliţă ce iaste deasupra săliştii şi de acolo dreptu peste o zăpodie, pe din gios de movila den mijloc, şi pre costişe despre apus lângă o sălişte, unde au fostu o vie veache. Şi s'au pusu stâlpu.Şi
de acolo dreptu pe costişe şi peste altă zăpodie şi Id dial păn în podiş . Şi s'au făcut groapă deasupra prisăcii. Şi la v11le dreptu prin prisaca lui Chiriiacu, printr'un cireş pre o vâlcea, prin făntina cea cu p!atră
a lui Chiriiac, şi de acolo drept la dial pănă în podiş, din dial de area
Iorgăi, s'au pus stîlpu de piatră, şi de acolea drept pe podiş şi la vale pr~ coslişea despre apus păn lăngă părăul Leavului, s 'au pus stălpu
de piatră deasupra pâ râului despre apus. Şi de acolo peste părău în
lu~gul părăului prin capul unui piscu, ş! drept pre costişe despre răsă
rit şi la dial printr'o movil_ă carea iaste deasupra izvoarălor Leahului
despre răsărit. Şi din movilă tot la dial pe podiş păn deasupra unor
văstoape şi tn:ace peste un drum ce mearge la Jijiia. Şi în podiş înpotriva movilii cei mar[i] s'au pus stălpu de piatră, despre răsărit. Şi aici
s'au măsurat de curmeziş hotarul, şi s'au venit slugii noastre lui Vasili.e
diiacul şi lui Ion nepotu-său 99 stănjini şi un cifertu şi giumătate. Şi de
acolo dreptu în movila cea mare iaste capul hotarului Romîneştelor. Pentru aceaia şi domniia mea văzind încr.:dinţată mărturie, de acei hotarnici
ce s'au scris mai sus, Bejan Hudini vornicel de poartă şi Ion ci-att fost
cam[ă]raş de lumini, m'am milostivit şi am întărit slugii noastre lui Vasilie Diacul şi lui Ion nepotu-s,iiu aceaste părti .de ocină şi de cumpără
turi, cu tot vinilul din sat din Româneşti să-i fie de la domnia mea uricu în veaci. Şi altul să nu [să] ameastice.
U laş l[eajl 7210. fev. 2.

o

Există şi

Ne :: ul aiu r\ndronici vei lrgoiătul .
o copie încredinţată de logofetie, din 1812 febr. 25.
Act. loa·gu G. Ciolan.
https://biblioteca-digitala.ro
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1723 Mai 5, Suceavd,
Mărturia

Mitropolitului Ohedeon, penim

obdrşia

lui

~nimie

de «Senjorji, .

Ghedeon, cu mila lui Dumnezîu arhepiscop i mitropolit Sucevii. Facem ştire cu aciastă carte a noastră precum veni înnainte noastră şi a Soborului nostru molitva sa, călugăriţa Alexandra logofetiasa răposatului
logofătului Varlan cu cuscrul dumisale armaşul lftimi de Senjorji şi fiiul
dumisali Ion, jinirile (sic) logofetesii de să mai părără şi acum după multă
ciartă şi dihonie -ci-~ mai urmat ei, şi fraţii Panaiteşti, arătându-ne că
deşi s'au înpăcat m·~i înnainte şi i-au dat dzăstre moşiile logofătult•i
Vărlan ce le traje de pe visti. Gavrilaşi, cum şi jumătate de lonăşăni,
dar în urmă iarăş au mai născut vrajbă din parte Panaiteştilor nu numai că n'ar fi de sama lor, dar că nici ar [fi] pr::ivoslavnic şi că după leje creştinească, nu s'ar căde a însoţire creştină . Deci dar, luînd în
duhovnicească cercetare pe dmealui armaşu şi pe fiiul dmiSi\li Ion,
ni-au mărturisit adevărul precum sănt drepţi romăni pravoslavnici precum şi despre trajere niamnlui său, că s'ar fi trăgând din vita craiului
d~ Ardial, Graful Ion de Senjeorji, la care ni-au înfăţoşat şi o mărturie
întărită cu iscălituri ~i peceţi a mulţi domni mari din ace ţară, din care pe unii li-am cunoscut şi noi iscăliturile fiind în prietenie cu noi, şi
că din vreme rădzmeri ţel or au pribegit în ţara muntenească de mic copil cu părintite, de unde apoi după vreme trăgându-să în parte de su<;
a Moldovii, au căsătorit pe fiiul dumisale Ion cu fiica dumisale Logofe·
tesii. După care nici le-au mai rămas vre-un cuvânt dumilorsale Panaiteştilor şi molitvei sale logofetesei Viirlănesei. Deci asa am giudecat
cu tot soborul nostru ca de acum înnainte să se curmi toate gălcevirile
între dumnialor si să lasă în pace pe jinerile dumnilorsale să-ş stăpă
neLscă moşiile de zăstrn şi jiumătate de !onăşăni după diiata ce ni-au
arătat, dăndu-i cinste ca unui familiot de mare oiam. Deci aşa am socotit şi aşa am judecat afierosindu-ne şi · noă dumnealui Graful lhirni
o cruce cu pietri scumpe ce o arc! de la unchittl dumisale voevodul Petre de Senjorji. Iar noi pe lângă arhieriasca blagoslovenie l-am dăruit
\:U o iconiţă ferecată cu argint a sfântului Gheorghe ca să le
fie într' a gi u tori.

Lt. 7231 Mai 5.

Ohedeon Mitropolit

în Suciava.
Copie scrisă intr'o condică de familie pe faţa 11-12, încredinţată la 1867, fevruarie
4, sub No. 880 de preşed i n tele tribunalului Dorohoiu.
O tradu.;ere n e mţească a acestei mărturii încredin ţ;a t e, încredinţa tă şi ea, se aflf în
aceeaşi condică pe faţa 15 v.• 17,
Act. Muzeul A. Saint-Georges.
https://biblioteca-digitala.ro
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6
1760 Noembrie 25.
Dumneata jupâneasă Zmarando Vrăncianco săn[ăltate iţ pohtim de
la D[u]mn[e]zeu. Pricina alt[a] nu iaste fără căt după jalba ce ai dat
du[m]neata la măria sa vod[ă] cum că ni judecată cu dum Costand.
post. Bălăceanu pentru nişte vii, s'au fost trimis ot Dumineclă] de l-au
adus aici iar dum[neta] te-ai sculat de te-ai dus la ţară. Pentru ~are
iată că-t scriem du(mi]tale să te scoli să vii la divan iar de nu vei
putea să vii dum[ne]ta, să trimiţi un vechil al du(mne]tale ca să stea
la judecată fiindu că dumnealui post. Costand(in) aşteaptă cu cheltuială aicia Şi fii dum. sănătoasă. Noem[ vrie] 25, 1760.
Că neviind dum[neata], i se va da carte de stăpănir~ cum că dumte -au chemat la judecată şi nu ai venit.
Binevoitori dum.:

(Trei

iscălituri

intre care un vei logf.)
Act. T. Pamflle.

7
1769 April 15.
Zapisul medelnicerului lupu Bujoranu prin care vinde stvlnicufoi Constantin
Sturza şi stolnicesei, moşia Spatdrerzii de pe Tutova cu 200 lei.

·;· Adică eu Lupul Bujoran med tlnicer dinpreună cu fii mei Ioniţă
şi Oheuca, făcut-am adevărat zapisul meu la măna dumsale stolnicului Constantin Sturze şi a dumisali stolnicesei Catrinii giupănesii dum
sali preacum eu de bun.ăl voe me, de nimi sălit nici asurrit. am văn
dut a me driaptă odnă şi moşie anume Spătărenii cu vad de moară,
care moşie este pe apa Tutovei. care şi mie îmi este dată de zestre
de la socrii mei Toader Ţopa şi de la Oheuca Topa. care şi lor le este cumpărătură de la (loc a'b) precum scriu zapisăli cele vechi ce li·
am dat în măna dumisali şi dumnului mi-au făcut plată deplină în m~
nuli mele cu doi sute de lei şi mi-au dat toţ banii deplin. Deci să aibă dlui a stăpăni şi adumsale ocină şi moşie să fie in veci a dumsali şi a giupănesei dumsale şi a fiilor dum. şi a nepoţilor şi străne·
poţilor d11rnsali pc cine va alege milostivul Dumnl(zeu. Şi pentru mai
mare credinţă am iscălit
Lt 7277 April 15
Lupu Bujoreanul
Antiohie Jora biv vtl şătr[arl am fost faţă şi acest zapis l-am scris
eu cu zisa dum. med,[elnicerului j Lupului Bujoran.
Pe v- o col ii 2-a : „Zlpis med[elni]ce[rj Lupul Bujoran pe mosie• ot Spătă resti (sic
Spătăreni ot tutova ce am cu m părat eu• .

nu

Act. Mnseul A. Saint-Georges.
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7800 Decemvrie 1.
jaloba Ilincăi Vdrndvoaei şi a rdztişi!or de
lmpresurure de către stolnicul Ioan Vdmav ca

lonăşani,

{i11. Sucevei pentru
Htlr-

moşia Pituluştinii, ţin .

lăului.

Cu lacrămi jăluim înălţimii tale pentru pricină de înpresurare ce ne
face dum. stolnicul Vârnav , moşiei noastre lonă)enii dela tănutul Sucev:i · cu moşia dums. Pituluşănii de la ţăoutul Hârlăului, căci intră cu
moşia dums. Pituluşănii în mijlocul moşii(i] no[ a ]stre lonăşenii şi ne stă
păneşte o bucată mare de loc în tăria sa . Penim aceste nedreptăţi ale lui
Ion Vttmav nevoia ne-au salit după obiceiu pămăntului şi am scos hotarnici întăiu pe dum . spat. Ioan Canano i pe dum. Banul Iordache Canano şi al doilea pe dum. spat l,upul Balşu şi al treile pe dum . Dumitrache Sturza. Toţi ca şi al patrăle · rănd de boeri hotarnici.. ... cunoscându dreptate noastră , ni-au dat mărturie hotarnică şi hart!t închipuitoare de stare locului.
Milostive Doamne, patru rănduri de b.1 eri mari, hotarnici am rădicat
cu greii cheltueli şi i-am dus la faţa lo c nlui ca s:i ne aflăm dreptate.
16 ani săntu de candu ne giudecăm ş i am cheltuit 3500 lei. ... . ş i banii
i- am rădicat cu dobăndă . Cu totul ne-am sără cit cu chdtuelile purtănd
bani cu dobăndă şi moşie ne este pusă amanet drept aceşti băni. Milosti ve Dodmne, săpte săptămâni sănt de cănd şădem aice în cheltuială ş i în trii divanuri am i ş ăt şi nici o hotărăre nu s{i dă pr!cinii aceş·
tiia. Pentru care cu lacrămi cădem la mila măriii tale pentru altă cer-

cetare la care să se rdnduească logf Neculai Rosăt, spătar Mihalache
Luca, spat. lupul Balş, post. Dumitrache Sturza dinpreună cu părin
tele Mitropolitul şi dlor veliţăi boeri ca să ne aflăm dreptate în luminate zălele mării tale .... şi vecinică pomenire va rămâne mării[i] tale.
Pre plecaţi la mila mări i (i] tale, Ilinca Vărnăvo[ a ]e şi noi toţi răzăşii
după moşia lonăşănii de la ţănutul Sucevii.
Pe v-o : • Mergeţi la dlui vei. log. 1801 Decv, 1. vei. log•.
Act. Huzeul A.. Saint-Georges.
·

9

7807 Iulie 24.
Mărturia

zare

şi

J!ornicilor de Botoşani pentru
altul df' arendare.

sfărdmarea

De la vorn1c1e Botoşanii
Judecatu-s'au de faţă înnainte noastră Costandin
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Andrei Iftodi din Botoşani cu Precopie Cărăiman pentru o parte de
moşii din hotarul moşiei lon~şănii de pe Săretiu ot ţăn[ utull Sucevei,
pricina curgănd intr'acestaş chip; Costandin avănd nepot de frate pe
un Andrei, fecioru lui Neculai şi murind fratele său Neculai, i-au ră
mas numai acest copil făcut cu sorie· sa Ilinca. cărue copil i-au rămas
clironomie de pe tată-său ace parte de moşie lonăşănii. Şi mortul tată său încă au avut ace parte de moşii de pe maică-sa, fata lui Săm
iorj . Şi rămăind copilul Andrei, în creştere si purtare de gri.iă a maică-sa, stăpăne ace parte df' moşăi şi se chivernise din vinitul ei. Pe
urmă mărităndu-să llinc-a, muma copilului, după un Coste Grecu , cu
carele au mai făcut şi alţi copii, au văndut ace parte de moşie clironomie copilului ce o ari de pe tată-său Neculai, lui Pricopi Cărăiman
pe doisprezăci ani, drept sasă suli cincizăci' lei cari bani i au luat răn
duri rănduri Ilinca, muma lui A11drei si Coste bărbatul ei, cei ce n au
avut triahă cu mosie, amăţănd şi pe Andrei. fecior flii Neculai. ca p.::
un nevărsnic di s'au iscălit in zapis. Şi pe urmă într acest an 807 amaţănd Procopie Caraiman pe Andrei şi pe Ilinca maică·sa , au făcut schimb
cu A!"!drei ace parte de moşie, dăndu-i altă parte din Stoileşti la ţănt.
Vasluiului şi lăsăndu-i acei şasă suti cin ci] zăci lei ce-i dedesă pe ani
ca un adaos, p~ecum i-au şi scris în zapisul de schimbătură că i-au
,fat adaos. Pentru care înşălăciune şi nedrepti urmări a lui Procopie
Cărăiman înstiinţindu-se unchii nevărsnicului Andrei, Costandin ~i Meha'achi lftodi, îndată au tras în giudecata vorniciei de 13otoşăni pe Procopie Caraiman, la aceeş boeri cari încredinţasă schimbul. 'Şi au făcut
pretenţie şi cerere ca să să străci, nefiind cu primirea neamurilor, nici
deopotrivă loc cu mărime şi cu vinitul, după hotărăre sobornicescului
hrisov. Şi insuş dlor boerii ce încredinţasă schimbul au hotărăt să fie
străcat. Dar după cerere lui Procopie i-au întărit prin mărturie dlorsali
că zapisul de vănzare pe doisprezece ani să fie puternic a-s stăpăni
păr la înplinire vadelii. Acum Costandin lftodi unchiul lui Andrei. după ce au văzut că Ilinca mama lui Andrei şi cu Procopic Caraiman
voesc ca cu totul să - l disrădăcinez~ din baştina ci ari în lonişănii pă
rinţască, l-au luat sub a sa epitropie şi prin jaloba ce au dat, au fă
cut cerere ca acea parte de moşăi din Ionişăni să s ă I scoată cu putere giudecăţii din stăpânire lui Procopie Cărăiman, cu acest cuvint,
pentru că zapisul ce-l are de cumpărătura anilor îl are de la maica
lui Andrei. şi de la vitrigă-său. cei ce n'au avut treab ă cu mosie. Şi
de s'au si iscălit copilul Andrei, ca un nevărsn ic s :w iscălit, precum
s'au văzut şi de cătră noi vrăsta lui de şa;>tesprizăci ani, a cărue iscălitură n'o înputernicează pravila să fie statornică ş i mai ales ca msuşi Procopii Că răi man cu schimbul ce au făcut şi însuş ş 'au străcat
https://biblioteca-digitala.ro
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putere zapisului de cumpărătură pe ani, pentru că banii ce i-au dat
pe venitul :mitor, i-au scris în zapisul de schimbătură ce i-au dat adaos, încă nescăzănd din suma arătată venitul pe 3 · ani ce
au stăpănit. Şi au făcut cerere Costandin lftodi ca să aibă socoteală cu
Cărăiman, şi să 5[ă! mai dă (sir) venitul anilor ce au stăpănit după
zapisul de vănzare anilor si cu ce a mai rămăne datoriu, să·i numere
bani făcăndu-ş milă cu nepotul său Andrei şi să lipsască Procopie Că
răiman din stăpănire. Şi Procopie Cărăiman n'a vrut să ste la socoteala, nici să arăte zapisul acela zicănd că·! are la Eş. Din care s'au inţăles chipurile de prelungire a lui şi de cătră noi s'au socotit a fi cu
dreptate că atăt zapisul de schimbu cum şi zapisul de vănzare anilor
să rămlie cu totul fără puteri si Procopie Cărăiman s'ar căde să e ba~
nii de unde i-au dat. Dar Costandin Iftodi nevrătl'.1 a-l păgubi, săngur
s'au priimit să plătească cusurul ce va fi peste anii ce au stăpănit. Şi
Procopie Cărăiman nevrând să arăte zapisul, nici să · ş primească banii,
li s'a pus vade la 26 a lunii lui Oc[to :mvrie, să vii amăndoî părţile la
cinstitu divan de unde îş vor lua dreapta hotărăre. Iar lfto:le$tilOr li
s'au dat aciastă mărturie iscălită de noi. 807 Iuli 24.
(2 isrdlituri ·rzeriteţe).

Act. Mn:r.eul ..t. Snlut-GeorgeM.

10

1844 August 29,

Bucureşti.

Pa vei Na luş, spiţăr, jd.laeşte cinst[itei] c[esa ro ]-c[ răeştii] Aghenţii pentru o datorie a maiorului Caribo!u. Cere să se despd.gabeascd din vdnzarea unei ldzi ca luctllri gdsite la
raţi de la maior.

nişte

ho(i, lucruri cumpdrate cu banii fu-

De aceia alerg către c[instita] cc. protectuitoare aghenţie, plecat rugându-o ca să binevoiască a face pasurile cuviincioase spre a fi despăgubit atăt de dreapta mea pretenţie care însumează lei 1375, parali
28, căt şi de pravilnica dobăndă pe un curs de patru ani care să chezăşueşte spiţărilor din acest printipat prin §5 al jurnalului din 1837.
ş; aceasta cu atăt mai vărtos că pretenţia mea nu este vre un fel de
împrumutai i sau vre o pretentie de niscarva (sic) arti::ole de lues, ci este
numai o sămplă socoteală a doftoriilor care le-t1m slcbozit pentru cea
mai neapărată trebu:nţă adecă pentru scăparc:a vieţii. Şi fiind că asă·
mene pretenţie în toate ţârele lnminate, asămene şi aici să preferează
înaintea ori şi căreia alte pretenţii, se roagd sa i se pldtească din vdllznrea lucrurilor di11

ladă.

Doctoriile erau vdndute ln anii 1837-9.
Act. Mu11eul
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1846 Decembrie 23,

laşi.

Cartea lui Mihail Origorie Sturza Voevod prin care Kadetul Mihail Harhaz este înaintat in rangul de praporşcic.
Iscălitura

Domnului.
forma pergamentului.

Act. Muzeul A.- Salnt•Georges.

12

1848 Sept. /.
Cartea lui Mihail Orig. Sturza Voevod plin care Gheorghe Se11jorj, pentru slujbele făcute atăt în departtJmentul de finans căt şi la giudecătorie
tinut. Botoşănii în calita de asesor, îndeplinind la mdi multe prilejuri
şi îndatorire de prezident şi ispravnic la acel ţinut, este miluit ra titlul
de comis.
/scdlitura domrzeascâ.
Act. ~lm1eul. A. Saint-Georges.
13

1856 Ianuarie 26.
Cartea lui Origorie Alexandra Ghica V. prin care Basile Botez este miluit ca rangul de stolnic.
Iscălitura domnească .
Act. Musenl A. Salnt-Georr;es.

14

1856 Iunie 7.
Cartea /ni Orig(lrie Alex. Ohicrr. Vv. prin care stolnicul V. Botez este miluit cu rangul de st1rdar.
Iscălitura domnească.
Act. Musenl A. Salnt-Georr;es.

15

1857 Naiu 20.
Cartea Caimacamului prin care se hdr<izeşte rangul de agd, spătarului
Iancu A. Sturza.
Ad. Musenl A. Salnt-Georr;es.

16

1853 Oct. 6.
Cartta aim Căcamului prirz care se hărdzeşle rangul de spatar lui Iorgu
Pogonatu.
Act. Musenl A. Salnt-Geor,;es.
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INSCRIPŢII
1
De-asupra uşei de intrate a frumoasei biserici de piatră din Diib11le11i,
jud. Romanaţi pe care nepriceperea seacă urmează . să o nimicească, cu
toată împotrivirea preotului paroh :
Această sfăntă şi dumnezăiască bisărică ce să nunumeşte (sic) şi să
prăznueşte hramul sfăn;t'ului Gheorghe prin silinţa şi cheltueala dumtnlealor jupănu[luij Gheo[r'ghe i jupăn Hagienuşi s'au zidit dinu temelie şi s'au şi zugrăvit la leatul 1817. Gheorghe Zugrav.

'I'. Pamfile

2
De-asupra uşei de la biserica din Hanţeşti-Dorolzoiu.
Acest Sf. lăcaş în care să prăznueşte hramul Duminicei tuturor Sfin ·
fi!or s'au prefăcut de dumnealui Spătariu Teodor Silion la le[ a]t 1822
April 23.
Spătariul ~ilion, dup ă piatra de de-asupra mormântului său, în partea de S. a bisericii, s'a născut la 1796, Ianuarie 10 şi-a murit ca vornic la 1856, 7 Junie. O so ţie ,
Zoe, născută Milu, după o piatră de morm âut, p >i.s trată în coridorul bisericii, era n ăs
cută la l 756 Şi a murit la 7 Ianuar 1848.
Un Ion Milu, moare, după însemnarea unei alte pietre, în 1820 şi se înmormântează la un loc cu fiul său Teodor.
'I'. Pnmfile

INSEMNl\RI
1
Pe un triod slavon jd1ă începui, care a fost al mantlsiirei Magari11
jud. Tutova, şi care acum se ajlâ la Orfelinatul din Zorleni, de la
115, pe dedesubtul textului;

din
faţa

i- Sita cniga eje estu· triod da! Antiohie jora vei tag[ o]fătu svf ilntei

Maicii Preaceste. carea locul Iii măn[ă]sti
dat-o dumnealui danie ca să fie dumiCatrinii şi cuconilor durn[ilsale Toader,
Neculai, Safta i ves . rod ego şi maica dumisale care iaste pristăvită.
monahia Teodora. Iar cine s'a ispiti a o fura sau a o muta din Jocul
acela unde iaste dăruită, să hie rieertat de milostivul Durnnezău şi de
Preacurata a lui Maicâ şi legat de 318 oţet 1j va Nechiae 1.
V leto 7214 fev. 7

mănfălstiri unde i:tste hramul
rea să chiani (ăl Măgari ul. au
sale şi giupăneasăi dum[i]sale

'I'. Pamtne

2
Pe o

altă

carte tot de acolo·:

Aciastă sf 1 ă:ntă
ghie ot Bărlăleşti.

Se

repetă şi

.„.şi

carte ce

află şl

.„.şi dacă

leturghie este a popii lui Gheor-

lntr'alt loc cu adaosul :

au dat-o fiiul

care se

s~ă] chiiamă

s'au

său, să să

lstiej,

lntr'<ilt . /oe .:
pristăvit

el, au dat-o fiiul.
'I'. Pnmtile

t

Părinţi

de la Nicea .
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Administraţie:

Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au trimis
respective pentru D. O. Kostaki, Bucureşti 3 lei; Dd. O.
şi O. General Popescu, Bârlad, 3 lei ; D. Cdmoeanu, Bârlad . 3 lei;
D. C. N. Mateescu, R.-Vâlcea, 15 leî; D. A. Ecsarhu, Epureni-Tutova, 30 lei ; D. Lt. Col. C. Răşcanu, Bârlad, 3 lei ; D. N. Popa,
Peletlia-Constanţa, 3 lei; D. M. Eremia, Epureni-Tutova, 3 lei; D.
D. Eremia, Epureni-Tutova, 3 lei; D. Maior NefZalescu, Bârlad, 3
lei; u. C. Romano, Bârlad, 3 lei: D. D. Constandache, Berlad, 3
lei; D . Cdp. Tr. Romano, Eârlad, 3 lei; lt. Ohika-Brigadier, 6 lei :
D. Em. Văcăreana, Bucureşti, 3 lei ; D. Căp . P. Oane, Bârlad, 3
lei; D. Cdp. Or. Soutzo, Bucureşti, 3 lei : D. Lt. M. Racoviţă, , Eârlad, 3 lei; D. O. Grant, Bucureşti, 3 lei ; D. H. Oherghely, Bucureşti, 30 lei: O. N. I. Stroici, laşi, 5 lei ; D. Maior veteran N. Voineseu, Bârlad, 3 lei; D. Lt. T. R.adu, Târgovişte, 3 lei ; D. S. lt.
C. Buda, Bârlad, 3 lei; D. Zuzula, Bârlad, 3 lei; D. Cap. D. Cocea, Bârlad. 3 lei; D. N. I. Munteanu, Zărneşti - Jorăşti-':° ovurlui,
3 lei ; D. lt Al. Saint-Georges, Bârlad, 5 lei; D. Lt. Vitşoreanu,
Bârlad, 3 lei ; S. sa P<11. D. Codreanu, Epureni-Tutova, 3 lei; D.
T. Pamfile, Bârlad, 2 lei 50 b. (urmează).
chitanţele

Po~ta.

Persoanelor cari nu ne vor trimite cărţi poştale ori
tru răspunsul dorit, ii vor găsi aici, pe scurt.
Cine ne face cinci abonamente şi a trimite banii la
primeşte rev;sta fără plată, un an întreg.

mărcuţe

pen-

Administraţie,

La Redacţia acestei reviste, Bârlad, strada
Corbului, se pregăteşte

CAlENDARUl REVISTEI „ION CREANGA"
PE ANUL

1914
(anul al patrulea)
Cine va binevoi, va putea cere lămuriri de la Redacţie.

o

D
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c RE AN c A, Revistă

oe limbă , literatură
şi ·artc'1 populară. Anul VI. No . 7 pe Iulie 1913. cuprinde

Tudor Pamfile.· R ă n11.lsi te de cirme ,·echi .(rn o i1 11 stratieJ.
ijr. Ion Urban Jarnik. -- Jn sem n ăr i cu privire la limha basmel or popo ra .
ne rom â ne ş t i (u rm are ).
H. I. Dumitraşcu . - Petri:;vor Haiducul (cântec bătrâ n esc ) .
O. Mihalathe.--- Barbatul , fe meia ~i drnc1il (pove:-;te) (urmare·i.
H. V. Hân!escu. P. Ualis. Const. li. Vartolomei. A. Moisei. N. I. Munteanu. Lt. A. ~inl-fieor~es.
M. Lupescu. - Datin e ş i credinte.
·
[. Constantinescu, [. Atanasiu, H. 1. Anlonovici. f. (. Arieni.--· V r ăji ş i farm ece.
P. fi. Orăghici. - De- a l e copiilor.
O. furtună . M. Lupmu. A. Moisei. -- 0 sa m ă de cuvint e.
r. H. Mateescu. V. Sdrenunaa, V. Stirhu. SI· Sl Tutescu. G. larnheanu . Tr. fi Ilimitriu.
Cânt ece.
Petru fi. Savin. Teofil Bizam. [_ Daniilescu.- Olu me, jâ ti i, tacla le.
P.- - CRONICA .
Poşta

Redattiei. Bibliografie.

Redacţia: T. Pam file, Bârlad

·'>

str. Corbulu i.

<

Administraţia: M. Lupescu,

Zorleni-l'utova.
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MUZEUL

f\. Saint-Georges
Bârlad, Str. Emandi 9
este deschis publicului în mod gratuit Joia
şi Duminica dela 5-6 după amează.
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Miron Costin
===REVISTĂ DE CERCETĂRI

SI MĂRTURII ISTORICE==

APARE O DATA PE LUNA

CZJPRINSZJL
ARffiE UECHl.-T. Pamfile.

t PETRU RĂŞCAHU . -Preot I. Antonouic:i.

DOCUffiEHTE.-Preot I. Antonouic:i, Caşu, I. Ciolan, z.
CorlcHeanu, m. Lupescu. V . C. Hic:olau, T.
Pamfile, Lt. A . 5aint-6eorges.
IH5CRIPŢll -Lt. A . 5aint-6eorges.
1nsEmnĂRl.-T. Pamfile.
ILU5TRAŢIUnE.-Arme uec:hi de pe moşia lpoteşti (îec:uc:i)

REDACŢIA
_:=::::. ..::::=--::==-=

~

ADMINISTRAŢIA:

A R L A D _::= ==

B

STR.ADA CORBULUI

EXEMPLARUL:
. . . 25 de bani
ln tarei
ln streinlftate . . . 35 „

"

-

y
~
1l

ABONAMENTUL ANUAL:

. 3 lei
ln ţara . . . . .
.
.
.
.
4 „
ln streinmate . .

Un numC1r uec:hiu 40 de bani -

TIPOGRAFIA 51 LEGATORIA DE CARŢI C. O. LUPASCU
https://biblioteca-digitala.ro

INTE/'1EIETORI: Sit. Angelescu, Pr. I. Antonovici, Eugenia Botez-Ciolacu Alex. Ecsarhu. Căp. P. Gane. H. Gherghely. Lt. L.
Ghika-Brigadier, /'1. Lupescu. C. N. /'1ateescu. V. C. Nicolau, T.
Pamfile. C. Popovici, Lt. A. Saint-Georges , R. G. Saint-Georges,
N. I. Stroici.
lnscrierile urmează pănă la sfârşitul anului.

tf?1==============================================~

DE LA

REDACŢIE.

Adeverinţe,
Aici se va răspunde de primirea materialului
tuturor lucrurilor trimise revistei.

de

publicat

şi

a

Poşta.
D-lu i Şt. Mun. Bucureşti: Tare multămim pentru urări. Mai
mult decât toate, îmi pare bine pentru bucuria dumitale. D lui V.
Mih. Atât cât se vede, pentru noi; ce-ar trebui, nu se poate fără
ajutorinţă. Noi foarte vă multămim de sâmţâmintele arătate .

Lămuriri.
Materialul să ni se trimită intotdeauna recomandat, cu mărcuţe. ~
de 40 de bani, pentru mai puţin de 250 de grame,
W
Odată cu trimiterea, este bine ca redacţia să fie înştiinţată ~i
cu o carte postală în care să se arăte ofidul, ziua şi numărul de
pe adeverinţa poştei.
Hărtiile vechi, fotografiile şi orice alte lucruri vom rrimi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.
Cine î nlesneşte dobândirea de material de la persoane cari nu-şi
dau samă de folosul publicărei lui, vor fi mulţămiţi prin trimiterea fără plată a revistei.

Pentru publicarea documentelor, i'n lipsă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere l'ltine.
Ttxtul originCJI se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăreşte cu litere cnrsi ve ca şi formulele şi
cuvintele slavone, cu cari , fireşte, nu se poate confunrla.
Textul închis în () ar,tlă explicaţiile.
Textul drept închis în [ J arată întregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vec.lere.
Textul cursiv închis in [} ar;ită texul dubios unde originalu\
are lipsuri sau părţi necite\e.
Textul fără însemnătate lăsat la transcriere, ca şi cel nedteţ
se înseamnă cu

https://biblioteca-digitala.ro

Anul I.-No. 2.

Septembrie, UU 3.

MI RON co ·S TI N
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

ApaU'e o
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. 3 lei
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/\RME VECHI

Aceste arme vechi de fier, fotografiate în

mărime
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sit în cuptinsul mo$iei lpoteştii sau Ţăpul , din jnd. Tecuciu. Paralel cu
cele aflate în comuna Bogdana, jud. Tutova 1 , se orânduesc: A. Suliţă
moldovenească, veacul XV sau l11ceputul lui X VI; B, Săgeata, provenienţă necunoscută 2 ; C, Sageatd. moldovenească din aceeasi vreme ca
şi A; n'are însă cotorul răsucit ca la Antonovici, op. cit. Tab, I fig. 4;
D are partea pusă pe carton netedă în întregime. Cotorul îi este semicilindric. Partea ovală n'a fost ascuţită; ca se leagă de cotor cu o parte mai proeminentă decât cotorul.
Locul şi data găsirei nu se pot inse mna cu siguranţă .
'I'. Pamfile

-r PETRU RJ\ŞC/\NlJ
ln ziua de 31 August trecut, s'a stins subit din viaţă Petru Răşcanu ,
profesorul şi decanul Facultătei de Litere şi Filosofi~ din laşi şi fostul
inspector general al învăţământului, în etate de 67 Hni. Răposatul era
fiul preotului Panaite Răşcanu , fost liturghisitor la biserica Vovidenia
din Bârlad, mort încă din anul 1866; pe mama sa o chema presvitera
Ecaterina, moartă în anul l 904.
Petru Răşcanu şi-a făcuţ studiile primare la şcoala no. 1 din Bârlad
iar cele secundare la Academia Mihăileană din laşi. A funcţionat, d•1pă aceia, ca institutor la şcoala primară din Ta taraşi, apoi ca profesor
de istorie, cursul superior, la seminarul < Veniamin > din Mânăstirea Socola, şi în fine, după studiile făcute la Sorbona în Paris, - de istoria
veche la Universitatea din laşi . foştii elevi ai răposatului îşi aduc aminte cu multă admiraţiune şi recunoştinţă de excelentele lecţiuni ale profesorului l{ăŞcanu; cu privirea blândă şi tot odată plină de seriositate,
dânsul ştia a se impune şi a-şi apropia în chip minunat pe ascultători;
exactitatea şi conştientiozitatea erau întrupate cu dt:plinătate în persoana profesorului Răşcanu.
Dânsul şi-a publicat cursurile de Istorie universală în 5 volume, dând
Ia lumină, în afară de eminenta sa teză de licenţă şi mai multe alte
lucrări.
Şi acum, când laşul şi şcoala Română în genere deplânge pierderea
unui dascal atât de distins, revista cMiron Costin> de curând ieşită la
lumină, în oraşul Bârlad, depune o fierbinte lacrimă pe mormântul a-

1 Pr. I, Antonovid, Istoria comunei Bogdana, p. XV
cit. Tab. I fig -: .e pe jumătatea fig. B.

şi
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celuia care, cât a trăit, a fost fala şi podoaba celor trei grade de învăţământ ale ţărei noastre.
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii si veşnică să-i fie amintirea printre noi !
Preot I. AntonoYlcl

DOClJMenTE
17.

1444 Iunie 18.
Uricu de la

Ştefan Vod[ă]

din

văliat

6952 luni 18

Facem ştirea ce nciastă carte a noastră tuturor cini pre însă va că
uta sau cetind va auzi. lată acel adevărat popa Toader de la Bărlad
sluj•tu-n•-a11 dre ptu şi cu credinţă şi cu rugă curată la Dumn~e]zău pentru noi. Dreptu acea ia noi văzind a lui diriaptă şi încredintată slujbă că
tră noi, m:luitu-1 -am pre insul cu osăbită a noastrî mili, datu -i-am şi
i-am întărit lui în t[a]ra noastră moara a fratelui său, a popei lui Dră·
giiu ce iast~ pre Smila, unde au fostu beleşteaul Bistricianilor, in gios
pănă unde cade Smila în Bărladu. Şi i-am poroncit lui ca să-ş fad
şie-şi sat, iar altul oime ca să n'ajbă amestecu la aceia ce
s'au zis
mai înoainte. Valea cătu-i iaste lui scris mai sus (loc alb cam pentru un
rtlrzd şi jamâtate, JS cuvinte) prea aciali să-i fie uricu cu tot venitul, lui
şi ficiorilor lui şi fraţilor lui si nepotilor lui şi a tot rodul lui, cine i
să va aleage mai aproape, neclătit nice odănăoară în viaci.
Scris în Suciavlă]. Am tălmăcit eu Axintie Uricariul de pe sirbila,
rumăniaşt[e). U las. lt 7257 av[g:ist] 8.
Axintie Uricariul
Un alt suret îl are şi O. Ohibănescu pe care-l şi pomeneşte în parte (Surete şi fs ·
voade I. p. B68), din care se vede că sure!\.:! nostru, pe lângă lipsa arătată, mat are o altă lipsă , căci citim la loc. cit.; -.. .. a fost hălăşteul Bistriccnilor valea pănă unde ca de Simita în B ărlad , şi am poroncit lui ca să şi facă şi sat pre Lahova, unde au fost
Mănăstirea

fratelui său a popei lui Draghie încă am dat-o acelui de trai sus zis popa Toader din Hă rlad •.
lns~mnare pe dos : cSuret ce s'au scos de pe uricu sărbăsc de moşie din Gura Si·
milit •
Acta Muzeul Saint-Georges
Bârlad.

18

1606 Martie 30
V leata, 7114 Mar[t] JO dni.
Ispisoc de la -leremie Movila Voda [de pe] sirbie.
https://biblioteca-digitala.ro

20

MIRON COSTIN

- -::.::::::.-:--=:-.·..:...::

-

- ---- ·- ==-r. .-·-----

- ·- -

Venit-au înainte noastră şi înainte o toti boiarii noştri cei mari şi celor mici Magda şi soru-sa (rupt) şi Todosca, fetele lui [fon/ comis.
nepoatele şi străncpoatele lui Coste Clopot ş; de bună voia lor [au.
vândut] a lor driaptî ocină şi moşie din urice de întăritură ci -au avut
strămoşul lor Coste Clopot de la Pătrn Vodă cel bătrîn, parte lor din
sat din Clopoteşti ce să chiamă 1'uleşti Îti obărşiia lazerului, din a treia
parte de sat, a patra parte, boiarinului nostru lui Toader Chiriiac vei
cămănariu, drept 180 taleri bani de &rgint, care parte iaste şi cu vad
de moară în pîrîul lazerlllui. Aşijderea au vinit înainte noastrî şi 'na·
inie a tot[il Loiarii no5tri lonaşco feciorul Suratei, nepotul Călugărului,
de buna voia lui a11 \"Îndut a lui driapta ocină şi moş :e din uric el-au
avut mosii lui de la Pătru Vod(ă] cel bătrîn a treia parte de'ntr'acelaş
sat din Clopoteşti în obărşiia lazerului şi cu vad de moarî ce iaste în
ţinutul Tutovii (un rdnd rupt) drept 120 de taleri. Aşijderea au venit
îonainte noastră.
/scal Stroici . vei bgf.
Vă /eato 7232 luni 27. Pist.l Pllvel gramatic.
Cum se vede, ispisocul este fără sfârşit, de bună samă, din pricina stricării originalului pe care Pavel Gramaticul nu l-a putut ceti.
Satul Tuleştii este şi astăzi, făcând parte din comuna Dragomireşti, aşezat pe valea
Tutovei, în apropiere de târgul Plopana. Despre Clopoteşti n'a rămas nici o urmă,
ca şi despre pârli.ul fazer.
Din cercetările făcute. pe când funcţionam ca administrator de plasă în acea parte
a judeţului, precum şi din lămuririle căpătate de la d-l C. Solomon învăţător, autorol Monografiei comunei Avrămeşti, ar resuita că pe şesul Tutovei, unde se află as·
tăzi moara d -lui Constandache, era un mare iaz cn mori, iar pe valea Tuleştilor, cam
în dreptul satului , Siliştea Maiorului" erau alte iazuri mai mici. unite între ele prin
mici pâriiuri Se poate dar ca odată acestor mici pârâuri să h se fi zis pârăul /azer
despre care pomeneşte ispisocul. Astăzi numai in timpurile ploioase. din pncina văei
prea strâmte. se formează un mic pârâu. ce se scurge in apa Tutovei,

V.

19

c.

Nicolau

I'ârlad

1698 Decembr~ 20
Ispisoc de

intăriturd
părţi

t

stolnicului Ilie Enache pe pdrfi din Cosnuineşti
de moşie vecine, toate pe. apa Tutovei.

•

şi alte

Jo Anfe(lh Costandin Voet>Oda /J)iiu milostâu gpdam zem/e moldavscoi.
Adecă au vinitu inaintia domnii misii si'n naintia a lor noştri moldoveneşti
boiari a mari şi a mici, credincios boiarinul nostru dumnialui Ilie l:nachi vel stoinic şi ne-au arătat un zapis dt la dumnealui Antiohie Joria
hatmanul şi o carte de la Costandin Ouca vodă şi carte de rîmas de
la Domnia mea pe dumnealui Antiohie H<ttmar.ul pcnlru giumătatc de

https://biblioteca-digitala.ro

21

MIRON COSTIN
====="'~=====--------- ---. ·... ~~

'~~~

sat de Cosmăneşti, partea lui Ureche vornicul, cumpărând Antiohie Hatmanul de la Alexandra, fata lui Uriache, gipâ neasa.„„. h ... Hatmanul. Ce
fiind dumnialui Ilie stolnicul şi cu dnmoialui Vasile Costachi Vornkul cel
mari mai aproape rudă Hălmăneasăi, au agiu ... „ di la divan să întoarcă banii
dumnealui Vnsile Vornicul cu dumnealui Jlie F.oachi vei stolnic. Şi au întors
dinaintea domnii miali b:ini: dumisali lui Antiohie Hatmanul. Asijderea miau mai arătatu dumnea!ui·llie Eoachie vei stolnic un zapis de la dumnialui
Vasilie Costarhi vei vornic si de la fratile dumilorsali Solomon Şitrnriul
făcut dinRintea dumilorsali boerilor celor mari anurr e dumnealui.. ..
vei logfăt, Dimitrie Apostol vornic, Pişnei zemle 1, Lupul Bogdan hatman, Manolache Rusăt vei postelnicu, Mihalache: Racoviţă vei spitariu,
Pavîl... vel piharoic, lordachi Rusit vei visternic, precum de a lor bun[ă] voe au făcut tocmala şi schimbături dănd dumnelui Vasilie Costachi cu fratili dumisali Solomon Şătrariul, dumisali boiarinului nostru
Ilie lannchi \'CI stolnic, ~iumătate de giumiitate tic sat din Cosmăneşti
din partea lui Uriac e şi i-au mai dat dumisa!i şi alte pirti tlu ocină,
carile sint scrisă mai gios anume precum arată zapisul dumilors:tli cel
de schimbătură iar dumnealui Enachi vei stolnic dat-ap dumi]orsali
partea .. lor tle Bogeşti cu tot vinilul. Pentru :iceaia şi de ht domniia
mea dăm şi întărim dumuea)ui Ilie vei stolnic cu giumătate din giumă
tate de s11t de Cosmăneşti ce i-i cumpărătură de la Antiohie Hatmanul
şi giumătate din giumătate de sat ce i-i schimbîtură de la Vasilie Vornicul ~i 'cte la frnte-său Solomon Şătrariul partia lui Ureache vornicul.
Pentr'aceia şi de la domniia mea dăm şi întărim boiarinului nostru llit:
lanachi vei stolnic [aceste doudf părti ce scriu mai sus, cari fac o giumătate de sat din Cosmăneşti, partea de gios, partea lui Uriache Vornicul cu siliştea satului, cu loc de hilăşteu şi de moară. cu locu de
ţarină şi cu tot locul, cu tot vinilul. ca să-1 fie şi de la domniia mea
driaptă ocină şi moşie şi cumpărături şi schimbături. A-;;ijderea ni -au
mai arătat dumlui Ilie laoachie vei stolnic o mîrturie de hotăr[â]tură
din giumătate de sat din Cosmăneşti ce si chiam[â] Pogana, partia de
sus, de la dumnealor Dabija Scărlet rel cliuceriu si de la Gheorghie
Apostol sărdariul şi de la alţi oameni buni şi megiiaşi cari s'au întâmplat, pe cum au ales la hotărit unsprece pământuri. trei paşi în frunte, pămăotul 25 de paşi, pasul de 7 palme, precum arată izvodul anume ce iaste cu iscăliturile dumilorsali hotarnicilor, ce sint cumpărătu
rile dumisali Stolnicului Ilie. Aşijderia şi şiasî pămînturi, optsprezăci
paşi iarăşi din Pogana, parte lur Solomon Şătrnriul, în sat în Băiceni
[cw11} s'au fost legat c.:u zapis Solomon S;\trnriul 11 Ilie Stolnicul si-i
dia in Băiceni pentru Bogeşti ce-au fost în schimbăturile dumisali. Pen„
tru aceia şi de la Domniia mea dăm şi intllrim boiarinului nostru llie
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lanachie vei stolnic cu acele unsprece pământuri, trei paşi in frunte din
Pogana ce i le-au ales hotarnicii„. şi cu acele şasă pământuri optsprece paşi, partea lui Solomon Şătrariul ce i s'au ales cu giudecată, să le
ţie pentru locul ce nu i-a11 dat în Băiceni. Carile„„. şiaptesprăzăci pă
mânturi şi doozăci şi unul de paşi în frunte în giumătate de sat de Cosmăneşti ce se chiiam[ â] Pogana pan ea de sus. Pentr'aceia şi domniia mia,
dăm şi întărim ca să-i fie drepte ocini şi cumpărături şi schimbături.
Asiiderea iarăş ne-au mai arătat boiarinul nostru, dumnealui Jlie lanachi
vei stolnic [l11că o] mărturie tot de la dumnialur acei boiari mai sus
pomeniti c'au fost hotarnici, pe cum neplinindu·să locul cat i-au fostu
si-i dia Solomon Şătrariul în Bâiceni, dumisali stolnicului Ilie cu aceali şeasi pământuri„ optsprăzeaci paşi din Pogana, alesu-s'au dumisali stolnicului, să-i mai ţie un pământu şi nooăsprăzeace pa~i in frunte, din sat din Brădiceni din partia lui Solomon Şătrariul drept din apa
Tutovii spre răsărit, ce-s alăturea cu Pogana pe din sus, de s'au plinit optu pământuri şi trei paşi ce nu au avut Solomon Şătrariul in Băi
ceni să-i dia dumisali Stolnicului Ilie pe zapisul lui ce-au fostu legat
denaintea divanului şi a boiarilor celor mari . Pt:ntr'aceia şi domnlia mea
dăm şi întărim boiarinului nostru, dumnealui Ilie Ianachie vei stolnic
cu acestu pământu şi noaăsprăzeace paşi in frunte din sat din Brădi
ceni, ca să-i fie driaptă ocin[ă] şi moşie dumisali. Aşijderia iarăşi ne
mai arată dumnialui Ilie Enache vei stolnic o mărturie de la dumnealui Dabija, vei cluceriu şi de la dumnealui Gheorghie Sărdariul ce-au
fost hotarnici pe cum iaste şi isvod iscălit de dumnealor cum s'au aflat şi au ales dumisali boid.rinului nostru Ilie Stolnic în sat în Băiceni
[ce-i/ pe valea Cosmăreştilor la ţinutul Tutovii [zeajce pământuri şeasă
paşi în frunte partea lui Vasilie snd Grozava şi cu vărul ei Ştefan
nepoci (sic) Untului şi Ştef.!ln Gherondie ce-i cumpărătură părintelui dumisale lui lanach'ie ce au fost cliuceriu mare, şi un bătrân, ce face
trcisprăzeal:e pămînturi, şeasăsprăce paşî ce-au fost legat Solomon
Şătrariul cu zapis să-i dia dumisali lui Ilie Stolnicul pentru schimbătu
rile dumilorsali pentru Bogeşti, partia Ţopeştilor, i-au dat dumnialui
Solomon Şătrariul dintr'aceste treisprece pimănturi, şiasăsprece paşi,
cinci pimănturi sJ, trei pasi, partia lui Apostol Păntea, iar pentru optu
pimăoturi şi tn:ispn;ce paşi ct: nu au avut Solo:non Şătrariul să plinească pe zapisul lui, i s'au dat boiarinului nostru lui Ilie Stolnicul să
ţie pe cum mai sus s'au pomenit şeasă pîmănturi, optsprezeaci paşi
din Pogana, partea lui Solomon Şătrariul şi un pîmănt noosprece paşi
din Brădiceni. Pentr'aceia şi de la domnia mea, ca să-i fie boiarinului
nostru Ilie Stolnicul acele zeace pimănturi şiasă paşi ce-s cumpără
turră J de la părintele dumisali Ianachie Cliuceri ul şi ace li cinci pirnăn.
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

=====================================================

23

turi şi trei paşi de la Solomon Şătrarîul, carele fac peste tot cincispră
zeace pîmănturi noaî paşi în frunte drept ocini şi moşii şi cumpărături
şi schimbături din vatra satului cu livezi de pomi, cu Jocuri de prisăci,
cu locu de ţarină şi de pîduri, cu săpături cu tot locul şi vinitul. Pentr'aceia şi de la domniia mea dac'am vîzut nceste adevărate zapisă,
crezut.am si de la domn iia mea înc'am dat şi am întărit pe credincios
boiarinul nostru dumnialui Ilie Enachie vei stollnic) cu aceste locuri de
sate ce sînt mai sus pomenite, cu toate pîrţile de schimbătură şi cumpărătură, ca să-i hie şi de la domniia mea dreaptă ocină şi moşie şi
giupănesei dumisali şi cuconilor şi nepoţilor şi toată seminţia dumisali
şi uricu şi 'ntăritură neClătită şi neroşită în veci. Altu niime să nu s[ă]
mai scoale cu pîr[ă] peste acial::tă adivarată carte a domnii meii.
lin datLL ne rnişaetu
U las, Ito 7207 Noev. 20

locul pecetei dqmneşti
Az ... ar.„„ vei I ogf iscol
Coală de hârtie groasă , HO '.~90 m. m. scrisă pe·o singură faţă , foarte şters. Pecetea
mare rotundă timbrată.
Pe verso: • Ispisocu ot Cosmănrşli, .~e l:lăiceni , .,e Pogana ut Tutova, 11<1 Bogeşti•.
· Acest ispisoc s'au găsit pe urmă, că era prăpădit. . • Şi părăli lui Solomon cu Ilie„,

Act Muzeul Saint-George11

20
Dot:umente ptivitoare: la

lvHlnl~tire:i

Adam din jud . Tutova.

I

1701 (7209) fArA lunA

şi

zi.

Chiriţa,

cu fiica şi feciorii sriJ, pe de o parte vinde un trup de moşie
dill Negoeşti egunzenlllui Leon/ie dela mănăstirea Adam, iar pe de alta face
danie acestei mânăstiri partea ce avea in satul Băldşeşti de pe moşul său
Mihai.
Adecă eu, Chiriţa, şi cu fiia.me, Dochita, si cu feciorii mei, anume
Dumitru si Ion, scriem şi mărturisim cu cest adevărat zapis al no~tru
cum noi de nime siliţi, nici asupriti , ce de a noastră bună voe ne-m învoit şi ne-m vorovit şi am vândut dreptă ocină şi moşie un bătrân din
sat din Negoeşti, bătrânul moşu nostru Petrii, dreptu zeci lei bătuţi,
l-am vândut Egumănului Leontie dela mănăstire lui Adam, unde este
hramul U!!peniei mai[ceil Preciste, ca să-i fie lui dreptă ocină şi moşie
în veci. Şi e-m (i-am) vândut acest loc cu lot vi[ ni]tul din tot locul, cu
Ioc de ţarină şi loc de grădină şi cn auas de fân şi loc de dunbr['l]vă
şi cu tot venitul, din tot locul, din hotar în hotar. Şi e-m dat şi uricul
cel vechiu, şi pomi ce sâatu pe moşie iacă e-m dat; iară cine s'a scula
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dintru sămintie me să zică că el n'au vândut (sic), să fie de ruşine la
ce giudeţ var [mer]ge ş-afurisit şi treciet şi proclet; asijdere i-am dat
şi parte me din satu Bălăşeştii, parte moşului rnieu ce să va alege, parte
Mihului, moşului nostru, a[m] dat-o danie la sva[nJta mănast!ri , ca să-i
iie dreptA ocină şi moşie în veci: iar cine s!ar ispiti să strice danie me,
să fie afurisit. Şi la această tocmală s';iu tâmplat mulţi oameni buni ,
bătrâni şi tineri, anume Stratul Banei, şi Origoraş Crăciun, şi Samion
snd Prodan, şi Darie, şi popa Tănasie, şi alţi oameni buni, cari s'or
iscăli mai gios. Şi pentru credinţă ne-m pus şi degiteli şi iscăliturili ca
să să creză. Vleat 7209 .
Chigrija
Do\l.chifa
Du~mitru
Ion~
Stra$tul
Gli'1goraş
Si@mion
Da~rie
Şi e u Lupişco am scris zapisul.

Notd.
de

Mănăstirea

căpitanul

Negoeştii,

.Adam, multă vreme locuită de călugări sau monahi, este fundată
Adam în anul 1652.
altă dată sat pe pârăul Hobalna. astăzi trup de moşie în acea parte.

Preot. 1. AntonovJcl

21

1713 Iunie 18,
Io Nicolae Alexandra

laşi.

Voe11od boji milostiu gospodar dzemli moldavscoi.

Scriem Domnie me la boeri şi la slujitori, cari vif îmbia cu slujbili
Domniei mele la ţinutul Sucevi i. Vă facem ştiut tuturora pe ntru boerul
nostru Ştefan Panaite ce au fost stolnic. Domnie me m 'a m milostivit şi
l-am ertat de dajdii să fie în pace, fiind om sărac şi slab. fiind bătriln,
şi de alte slujbe împărăteşti. r.a să nn îie nici de unile ames tecat. Pentru aceia dumneavoastră boeri şi voi slujitori, v[1zând carte domniei
mele, toţi să-i daţi pace: nimia intru nimica să nu-l învăluiţi, că cine
i-ar face cllt de puţinva peste carte domniei mele, bin e să ştie că unii
ca acea vor fi de mare certare de la domnia mea. lntr'alt chip n'ar fi.
Aceasta scriem
Noi Nicolae Voevoda
L. p. d.
U la s, lt 7221 luni 18.
Copie în condica familiei .Saint-Georges", fila 10, încredinţa tă la 1867 Febr. 4
sub no, 878 de trib1rnaltll de Dorohoiu.
Act. l'tlnzeul Saiut.• GeorgeR.

22

1749 /anuar 15.
Grigore Cioran cumpără 2 pogoane de vie în Dealul Bobului.
Adecă eu Negul cu mumă mea

i cu surorile mele anume
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da i Vasilca i cumnată-mieu Chisar. dat-am acest adevărat zapis al
nostru la măna dumnelui cocon[u]lui Gligorie Cioran ca să fie de mare
credinţă pecum să s[ă] ştie că i-am vândutu dlui pog. dă vie în Delu
Bobulu i, pog, 2, care pogoane sint să (sic) alăture cu viile dumnelui
însă pogo[a]ne lucrate, pogon pe bani t[a]l[eri] 15, cari fac tl. 30 că aşa
ne-au fost tocmeal [a] şi aşăz[ ă]măntul nostru dă a noastră bună voe.
Şi aceşti bani mi-au dat toţi dăplini în măna noastră. Şi cănd s'au fă
cut acest zapis au fost cu ştire tuturor vecinilor şi dăn sus şi dăn gios
şi altoră pămănteni carele mai jos să va iscăli. Şi cănd s 'au flicut acest zapis au fost mulţi oameni marturi care mai jos să vor iscăli. Şi
pentru mai adevărată · credinţă am întărit şi noi cu iscăliturile mai jos
ca să s[ă] crează . Genar 18 dn. lt 7257.
$ Eu Negul Vânător © înpreună cu mumă-mea Oiţa şi ceilalţi martori cu pllnerea degetll!ui i!lainte: Sărghie . Părvul brat 1 lui, Radu! brat lui,
Gheorghie brat lui.
Scrie altul cu zisa lor
Hârtie

muntenească.

Act. T. PamRle.

23
1795 Iunie 23.
Alexandra Moruz catre Iosif, irztdiul Episcop de Buzdu, cerdlld
ballii praznicului şi de Episcopie•.

(tl. 6,50,

Io Aiexandru Muruz Vv. bojiio milostiu gospod. zemii Vlascoi.
Iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Părinte Episcoape al Argeşului, Chir
losife Savastis 2 •
~'iindcă Prea Sfăntul Părintele! Mitropolit i ale lor cinstiţi şi credincioşi boieri veliţi ai divanului Domniei mele, prin anafora au Mătat
Domniei mele cum că după orânduiala ce are de la cutiea milosteniei,
atăt dela sfănta Mitropolie. căt şi dela celelalte două Episcopii, banii
praznicilor pe tot anul, cum şi cănd să învrednicesc mitropoliţii şi episcopii noi , dau havaet , cel orănduit prin domneştile hrisoave.
Aşa dar, Prea Sfinte, s'au
găsit cu cale ca să dăi tal. 500 havaet
pentru .rădicarea la Episcopie noaă ş i tal. .150 pentru praznicile sfintei
Episcopii de anul trecut leat 94.
Deci fiindcă dumnealor boierii naziri ai epitropii de obşte au arătat
Domn iei mele, cum că să discolisesc la trebuincioasele cheltueli ce are
epitropi ea din pricina i raturilor, că nu să pot aduna.
Frate lui [Sărghic).
Cf. Iorga, Istoria Bisericei
Oct. 1820.
1

2

romăneşti

I! p. 366: Iosif de Sivas 13 Dec. 1793
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Pentru care s'au făcut poruncile Domniei mele de a să strânge toate
veniturile după unde sănt.
Iată dar şi pentru aceşti bani, ce sănt asupra sfintiei tale, că orânduim pe boierul Domniei mele, Andonie Vereceaou biv .. logof. za tascd
care aducăndu-ti această domnească a noastră carte. numai decăt să-i
faci teslim sfinte, tal. 650, banii praznicului şi de Episcopie, luăndu-să
răvaş de la mănă pentru teslimat banilor, inştinfănd şi Domnii mele de
săvărsirea poruncii.
Şi fii, Sfinte, sănătos.
1795 Iunie 23.
lsr.dlitura Domnului cu slovl' mari roşii.
Dosarul No. 2 (hârtii vechi) al arhivei Episcopiei de

Argeş.

c.

N. Mateescn.

24

1820, /anurie.
Foae de zestre pelltra «r<lnd a da Dumnezeu ».
En Dumitrache Panica şi cu sofie me llină vrăn(d] c;i să mărit[ăm]
pe fata me Safta cit cine a da Dumnezău si îi dăm ace[a]stă scrisoare
la măna iai pentru celi ce-i dăm noi fetii zăstre. lntăi dau un loc din
fată şi pără în gărlă drept pe lângă casa me, 2 perni mari şi 2 mici
şi 2 lăghiceri şi o ladă şi un oghial prost, şi o scurte şi 2 cămeşi
bărbăteşti şi trei cămeşi femeeşti şi 4 şărviti şi două rochii şi o perechi paftali şi o caldari şi-i dau şi malotea cu caconn lu[n]gu şi o ghiţă
(viţea) şi 2 oi cari le-au plătit fata la mahala: dăndu·i zăci lei să aibă
a-ş lua ceali înainte şi o batistă şi 2 bărneti şi pentru socri ori ca să
ia 8 coti. „. îndoită.
$ Eu Dumitrache Panica tatăl său am iscălit şi dau.
e Eu nevasta lui llena am iscălit şi dau.
© Eu Tănasă fratele fetii mai micu am iscălit.
Eu Tănasă Panica am iscălit şi am fost faţă.
Eu.„ .... cumnat ..... am fost faţă.
Eu Gheorghe ut Panica cumnat mai micu am scrisu şi am fost
faţă şi am scris cu zisa tuturora cari s'au intămplat.
1820 Ghe( narq
Cu

putinţă,

ceva schimbare la

9ată.

Act.

z.

25

Uorlătee.nn

Bârlad.

1821 /anuar 2.
Zapis pe!l/fll vdnzarea unei a patra parte dintr' utl bătr<ln,
mdneşiii, ţin. Cdrligătura,
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Adică noi cei mai gios iscăliti răzăşi de moşie Romăne~ti ce'mpăr
tim o a patra parte dintr'un bătrăn parte lui Trohin ş'a lui Tanasă ceau fost nepot Ciorbaţăi ce să arată prin ispisocul ce este de la răpo
satul Grigorie Ghica Vod. carele noi de nime săliţi nici asupriti ci de a
noastră bună voi am vândut o a patra parte dintr'un bătrăn ce este la
flint. Cărligăturii pe apa Bahluiului dlor neamurilor noastre anume
loaI1 Ciola11 săn Grigore Ciolan şi lui Gheorghe zăt lui Ne.::ulai Trohin
cu tăcmală căte patruzeci şi cinci lei stănjănul care fac peste tot bani
tt-i sute treizeci şi şepte şi giumătate însă pe patru stânjeni s'au înd11terit dlui vărul nostru Ion Ciolan de au plătit patru stăniăni cu preţul
ce s"arată mai sus iară trei stânjăni şi giumătate au rămas ca să răs
pundă cu plata dlui Gheorghie Carpu, cumnatul nostru însă a lui trei
palme ci o are zăstre toată partea socrului său şi trei palme a lui Toderaş Trohin, ce··i are cumpăraţi cu zapis cum şi trei palme ci au arătat că i-au cumpărat cu zapis de la giP.erei Ruxandii fetei lui Trohin
anume preutul Ioan şi Pălade ce se află trăitori în Es, iar ceilalti bani
ci să mai fac, i-au răspuns cu plata înpreună şi cu dlui Ioan Ciolan.
Şi pentru ce ade1·f1rată şi de bine credinţă le-am dat acest u1pis ca să
fie volnici a stăpâni din tot loct1l cu tot vinilul. Şi spre adevărată credinţă am iscălit însuşi cu mănele noastre cei ce au ştiut carte.
1821 Genar 2
lonită Udre adiverez că·i cu bună primirea me.
X Eu Neculai stm Costandin Trohin ...... Faţd: Andrei Lazăr, Ion
Chiriac, Mihai, Ion Faraun, Gheorghe Gheată, Stefan Ciolănescu .

180 - · adică una sută şi opt zeci lei au dat dlui vărul nostru Ion Ciolan pe patru stănjăni ce se cuprinde în zapisul acesta şi arn iscălit.
Ioniţă Udre.
1833 Maiu 25
Act. Iorgu Ciolan, Romăneştii-la.şi.

26
·1829 Iulie 29
Rdvaşul

logofdtului Sturza pentru

ţigani şi

altele

Cu părinfască dragoste te îmbrăţosăz iubite nepoate Aleco !
Scrisoare dtali din 17 luli la 18 am .primit şi mai întăi m 'am bnc urat că petreceţi sănătoşi. Pentru iubita dtali maică vei şti că uu păzi
t-o Dumnezău şi ou s'au molipsăt şi se află păzăndu-sil în Bărled iar
în Pogana s'au molipsăt vro dol casă. Pentru scrisorili ce ai trimis vei
lua pliroforii! din carte fi!ului mieu [de acolo} că ie-au întărit şi ti le
trimite. Pentru ţiganii mei lăeşi pliroforie ci ţi-au dat nepotul f{ăşcanul
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nu iaste pentru aceşti Ţigani ungureni, ci pentru nisti ţigani a răp[o]
s[a]tului Ramădan cari au fost cu adivllrat fugiţi în raia şi au şi plă
tit haraciu la Turci şi în vreme cănd eu mă aflam la Chişănău, după
vechilime ce-am avut de la urma~ăi lui Rămădan şi după cercetăririle
(sic) ce au făcut nazării din parte coronii(?J asupra ţăganilor şi după
dovezile ce au înfăţoşat atunce, ~'au dovedit adivărati ţigani a
familii lui Rămădan. Şi dându se în stăpănire familiei. i-au şi văndut de
atunce. Iar aceşti ţigani ungureni a mei, nici odată picion1! lor prin raia
n'au calcat, ba nici peste Prut păn acum în răzvrt.tir<l grecilor n'au fost
trecut. Şi pentru aceasta cu toate c'am scris această carte nepotului
Răşcanu ca unui vechil ce-l am, dar poftim şi pe dumneta ca să puneţi toate chipurile de sălinţă ca să li scoateţi paşport şi să m.i·i treceţi pe toti. Iz vod anume de căte sălaşă sănt să află de mine dat dlu i
Răşcanu cum şi dovad11 că sănt ai miei care dovadă este faculă de is·
prav[niJcilaJ ţăn [ utului] Eşii ce am cercetat <;tunce pentru ace ş ti ţigan i.
Ţ-aş fi trimis şi alte documenturi ci am pentru aceşti tigan i dar din
pricina ciumii le-am mistu it unde acum nu pot umbla nici c'un chip
Te mai poftesc încă a fi şi dta sâlitor de a-mi găsă muşterii pentru
moşiile meii Olinginii i Pravila mică, din ţăn . Eşii şi Perănca ot Hotin
ca scl le dau în posăsic fiindcă vadeoa celor di acum posesori să în plineşti la viitorul svănt Gheorghe. Şi mă vei indatori nu puţăm . Pe Zmă
răndiţa dtale o sărut: asămine şi pe Rucsăndiţa cărie îi vei arăta că
am cercetat la pocită şi nici o carte n'arn găsit.
Şi sănt al dtale ca un părinte.
829 luli 29.
Sturza logof.
Scrisorili aceste să să dei după adres fără ce mai mică intărzăiari.
Ravaşul

are

înţepăturil e

de desinfectare pentru cium ă ,
Act. M1111e11l Saint-Georges .

27

1830 Sept. 15 zile.
O bştle [ aj boierilor

Moldaviei incredinţeazd cd Ohevrghie Senjorji comis., fiul medelnicerului Teodor Senj01ji, este boer din neamari de peste
un veac in urmd, după dowmente înfăţişa te .
Veniarn i n Costache Mitropol it Moldovei, Filare t.. ... . şi 31 iscălituri
de boeri.
Pergament 345/600 mm.

Act. Muzeul SRlnt-Georgeg

28
1831 Octombre 3.
Alexandrit Croitorule, priirn ind ravaşu l acesta să mergi la sat Igeştii
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şi să

apuci cu strămtorare pe polc. Toader Grosul ca numai de cât
dei patru vasă ce i le-am dat cu înprumutare di au sprijănit vinul boeresc, cari! vasă în credinta lui i le-am dat iar nu în a stăpănă
său căci stăpână-său lipsi peste Prut. lnsă doî bute câte de 150 vedre
butea, un poloboc de 65 vedre şi o cadă de 70 vedre a lui Anagnoste
Grecu ol Prodineşti. Cure vasă să le zapcieşti ca să li aduci la cramă
căci di a-1 mai îngădui, chip nu este căci şi mie îmi stă vinul în perzare şi el de a tă ta vreme pute să să răfuiască cu stăpiinul său şi să-mi
aaucă vasele precum le-au luat, că:::i eu vasele nu le-am
dat stăpâ
nului său ci lui. Deci precum mi le ·a u luat, să mi le dei căci în urmă
îmi va plăti nu numai vasăle ci şi 400 vedri vin, ci pot sprijini în a celi 4 vasă. Dar şi tu nu vei petreci bine. Cel mai aspru zapcilâc să-i
faci păr îmi va aduce vasăle. Mai mult nu-ţi scriu.
Petrache Măr„„ .. pah.
să-ti

Act. <::a~n, împărt. ele M. I.11pe11c11, Zorleni-Tutova

29
1853 Sept. 2,

laşi.

Dv. Ilie Vărnar, fiul lui Gheorghe Vărnav, după înţelegerea şi împu.
ternici rea fratilor săi Constantin si Vasile, vrând să se desfacă de pamânt ca unii ce se găsesc trăitori în Basarabia, vinde p11harnicului
Gheorghe Sănjorj moşia !onăşenii din j. Dorohoiu ca unul ce mai ales
în judecăţile <pentru înprtsurare ce pătim e ace moşie de către moşia
Pitulăşenii.., s'au giudecat cu sămţătoari cheliueli>. Pret de vânzare,
1500 galbeni în cari intră şi cheltuelile judecâtii şi < pretenţia unei livezi
ce e~te dreaptă a dsale după di.e[ajta din 7282 Martie 5 > ~tăpiinită până atunci de Vărnăveşti. Cumpărătura se va stăpâni <după îopărfala ce
urmează din le[a]t 1778 Maiu 24 cu analoghii din Cotul cel mare şi
cu acei patruzăci şi opt stănjăni ce sănt răscumpărati de la Sandu Bră
hoe, din apa Săretelului şi până in părău Banişte fiind aleşi şi stălpitb.
Incredinfe ază Divanul întăriturilor din Moldova. Masa li No. 2831,
1853 Sept 4. Iaşi.
Copie din 1854 Mart 30
Act. Mn•eul Salot-Georfite•.

30

1854 /anuar,

Bucureşti.

Siatul Administrativ dl Prinţipatului ţării romăneşti lllctedinţertză cd
Badea Dumitru Puichiţa, di.1 satu Ulmetu, judeţu Vălcea dănd la
visteria statului toate! încredinţările cerute pentru a sa cuviinţă, pe
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temeiul dispoziţiilor prescrisă prin Regulamentul Organic, s'a aşel!lat .la
orăndueală boernaşilor mazili
Act. Muzeul Saln' Georges

31

1854 Oct 29.

laşi.

Ofis domnesc pentru rzumirea vorru·cului Aleco Sturza ln slujbele aproviziondrilor oştirilor turceşti.
Noi Origori Alexandru Ghica VV. cu ·mila lui Dumnezeu domn ţerei
Moldovei.
Cinstit credincios boeriu a domniei Noastre dta Arhon Vomice Aleco Sturza.
ln privirea trebuinţei comunicată Domniei noastre prin nota esceleofiei sale Derviş Paşa ămpărătescul comisar în Principat~ despre punerea în mişcare a înaintirei trupelor imperiale otomanice~ti şi întru îndestularea cărora să cer a să pregăti în cel mai scurt timp o cătime
însemnătoare de aprovizionări la Focşani în vite, făină, orz, făn, pae.
le:nne de foc şi altele, şi pentru că o asămine măsură cere o ecsperi·
enfă şi osebită activitate, noi am găsit de cuviinţă a orăndui pe dta
comisariu, avăod toată încredirea si nădejde în a dtale râvnă şi osăr
die, dăndu-vă întru ajutor şi eoni ucrare pe dlui post. Ilic Ohierghel şi
tot acum prin depart. din năuotru s'au dat în a dvoastră dispozitie
ţinuturile mai apropiete si anume Covurluiul, Putna, Tecuciul, Bacăul,
Tutova, Vasluiul i Fălciul, a cărora adm.inistralii sint poruncite ca în
urmarea dispoziţiilor ce veti face şi a orănduelilor ce veţi lua asupra
acestor ţinuturi, să trimată cu toată grăbirea la Focşani şi la alte punclurl ce trebuinţa va cere, aprovizionările trebuitoare. Asemine s'au rânduit şi pe comandirii divizioanelor de jandarnii, colonelul Mavromati i
maiorul B~runză să fie pe lăngă dvoastră spre a-i întrebuinţa la executarea dispozitiilor ce veţi face în t1semlne pregătire. Drept ac<"!ea prin
acest al nostru domnesc ofis împuternicim pe dvoastră să punet în lucrare măsurile cele mai active Io această importantă trebuinţă şi ca in
menntul primire.I aceştiea să mergeti la Focşani unde întrunindu-vă cu
dlui post. Ilie Oherghel, vefi trimete pe dlui post in Val1:1hiea spte in·
timpinarea oştirilor şi în întălegire cu dlor comandirii otomaniceşti despre cele trebuitoare atăt în cătime, cât şi în calitate . Noi rămânem în
deplină încredere că dta cu o pătrunzătoare cunoştinţă a mijloacelor
terii pe care totdeauna ai slujit-o cu distencţie şi la o aşa ocazie mai
cu grăbire te vei filotemisi a aduce un plăcut rezultat ce-l aşteptăm
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31

pentru mulţămirea şi recunoştinta noastă.
Ghica VVod
Vei logof. procit.
No. 244!c19 I epart. din lăuntru, Sectia oştenească. 1854 Octomvri-e
29, Eşii.
Act. Mnzeol Salnt-Georg'ea.

32
1858 August.
Carte p1in care

Căminarul

Vasile Botez este numit ban.
Act. Muzeul Salnt-Geerge•.

33
1858 Oct. 6.
Cartea Caimacamului prin care se
che Pooonatu.

hdrazeşte

ranga! de spatar lui Petra-

Act. Muzeul Salut-Geo·rr;e1t.

INSC"IPTll
3
de lemfl tlonconicd, înaltă de I m. 18, j<'s de J;'3 cm., sus 8
cm. zugrtJvită, avdnd icoana Sf Nicu/ai, Sf Dimitrie, Maica Domnului, Troiţa.
~·i alte multeo rnamentaţii, fostă la Biserica Sf. Neca/ai-oraş din Botv şfmi.
Aciastă făclie ieste a ciobotarilor nemţesti to(sic) în vreme[a] starostelui Dimitrie 1828.
Pe o

făclie

Muzeul Saint·Geo„ges.

- -- · -·---·-----------

INSEMOftRI
3
fn josul filelor unui Euhologhion din 1729 1, fost la Ms. Mc1garul şi acum
la Orfelinatul agricol <Ferdinand> din Zorleni-Tutova, începdnd de la pag. 3
şi ca sărituri de file pdnd. la pag. 96:
.... Bujoranul sin răpăosatului Pavă! Bujoranul biv vei sulger şi o au
dat sfintii mănăstiri măgariului unde este hramul Uspenii pre sfintii de
i

Bianu,

Hodoş,

Bibliografia

romănească

veche li, p. 36.
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D-nezeu născătoarii ca s[ă] fie rentru sufletul dmsale şi părinţilor dum1sal[ e] ş'a tuturor fraţilor dumisali ce sănt răpăosaţi întru Domnul.
Iar cine s'11r ispiti să o fure sau să o muti de la aciiJS!ă sfuntă mă
de răposaţi părintii dumifăcută
năstire ce iaste şi mănăstirea
sal[i J. unii ca aceia furi sau talhari sau mutători sfintii cărţi aceştic,
unii ca aceia să fie afurisiţi de Domnul Dumnezeu ce-au făcut ceriu
şi pământul şi de sfănta precurata fecioară M[a ]riia .Maica sfinţii[i] sa li
şi de toţi sfinţi şi de 318 oteţi ce-au fost în Necheia. Herul, petrile să
pustredască (sic) şi s [ ă] răsăpas[că] iar trupul aceluia să stia întreg nevătămat Aibă parte cu iuda şi cu spurcatul Arie şi dat anaftemii. Lo·
vască-1 bubeli lui Gheiză şi cutremurul lui Cain, să-I înghiţe pământul
de viu ca Tan şi A viron. Şi aicia am scr:s eu Pahomie ermonah fiind la aciastt'I. mânăstioară de mai sus pomenită şi eu încă făcând sfânta leturghie pe unul ca acela fur sau mutător acestii sfinte cărţi cu acest blăstăm l-am blastamat ele mai sus pomenit. Şi atuncea înbla vleatul 7240 msţa septe[m]vrie 14 1•

CRONICI\
Ştefan Meteş: Ce a scris N. Iorga. Viaţa şi activitatea sa. Bucureşti 1913,
•Ti pografia romănească• . LXXX-t--160 p: 3 lei.
O frumoasă carte a unui harnic cercetător dar aici şi a unui îndrăgostit,-· stare sufletească ce-ar putea primi încă şi un compliment - , pentru scris"l d -lui Iorga. Dacă acest scris ar fi fost înfăţişat numai din punctul de privire al neobişnuitei lui în·
tinderi,-pomelnicui de titl uri al celor 160 de pagini,-cartea aceasta putea să fie primită cu destulă curiozitate, chiar pentru ziua de 15 Iunie trecut, când , cu uncie lipsuri neapărate, se încheie, şi chiar când I a acea zi d-1 Iorga n'avea decât 42 de ani şi
10 zile, - un răstimp ce nu poate pentru r.azut nostru, cuprinde „o vitiţt1 şi-o aciiritate".
D -l Meteş însă îmbrăţişează pe rând fel ritele tărâmuri de muncă ale d-lui Iorga, întinde punţile de legă1ură între dânsele şi arată chipul cum pe-atâtea ogoare. a putut săvârşi acel scris uimitor, prin taina care i-a dat viaţă şi prin binecuvântatul rod
ce l-a dat şi -l poate da. Cu chipul acesta, toată cartea o citeşti cu plăcere , ba şi cu
zi mbete pe alocuri, de pildă acolo unde autorul zice că era o vreme când nnime nu şi
mai ostenea gura şi ochii cu grăirea şi cetirea cărţilor şi ziarelor noastre romăn eşti ~.
când Dumnezeu era gata sll. închidă nporţile viitorului nof.tru pentru totdeauna~ şi
când, la încheiere aproape, spune că "activitatea d-lui Iorga.. cuprinde şi unele greşeli şi erori invevitabile" pe cari cu vremea le-a mai îndreptat .îndeosebi în istorie".
* ln numărul pe August al revistei ConNwbi1·i Literare d·I .'v. Ca1"tojan dă ştiri
despre petrecerea lui .41. Kogălniceanu la Ltmcville pentru învăţătură şi de unde o·
dată printre altele scrie că nu va .schimba săraca Moldov ă pentru cel dintâiu tron
clin lume.~
Mai departe d-1 l'. DrJ9hicea1m aduce ştiri despre neamul Golf• .' t ilo i· în mare parP.
te după isvoare inedite.

Intlreptăt·l pentru no. trecut: clocumeutul 3 e din 1694; doc. 8 din 1801
doc. 16 din 1858 Oct. 6. sub care trebuc citit Cartea Căimdc.amului •. La sfârşit ul În·
semnării 1 a se ceti oteţ în loc de oţet. Pentru doc. 2, rândul 2 al textului, e clar
c11pin. pentru obişnuitul cupeţ.
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De la

AdministPaţie:

Adeverinţe.

S'au primit sumele, si cu acest număr s'au trimis
D. M. Manoliu, Bucureşti, 3 lei ;
lei ; D. lt. A. Viişoreanu, Bârlad, 3
lei; D. lt. Cialik, Bârlad. 3 lei: D. Oscar Benişu, Bârlad, 3 Ici ;
D. Subit. Cosma, Hârlad, 4. 2S lei; D na Smaranda Capit. Ioan,
Bârlad, 3 lei; O. Colonel O. Naumescu, Bârlad. 3 lei; D·na An.
Botes, Bucureşti, 3 lei; D-na An. Vogel, Botoşani, 3 lei; D-ra Duluţa Abramovitz, Botoşani, 3 lei; D-na Ooldsclzeger, Botoşani, 3 lei;
D-na Eugenia Botez-Ciolacu, Botoşani, 30 lei; D. M. Abramovitz,
Botoşani, 3 lei; O. Capit. C. Ionescu, Bârlad, 3 lei; D. Căpit. Rotaru, Bârlad, 3 lei; D. C.:. Rădulescu, Bârlad, 3 lei; D. Subt. C. Brddescu, earlad, 4.25 lei; D. Colond Ionescu, Dorohoi, 3 lei; Sf. sa
Par. I. Antonovici, 2 lei; O. Octav Arbizani, Corni-Tecuciu , 4.25 lei;
D. Col. Lupescu Bârlad. 3 lei; D. T. Popovici, Zorleni-Tutova, 21ei;
D. Medic St. Vasilescu, Botoşani 3 lei; O. Ciloit. I. Toderiţd, Botoşani, 3 lei ; D. O. Perieţeanu, Botoşani, 3 lei D. P. Saint-Georges
Bohoghina-Bucecea. 5 lei : D-na B. Segall, Botoşani, 3 lei; O. <olonet I. Toplicescu, Ploeşti, 3 lei; O. Inginer Filipescu, Bucureşti, 3
lei; D. Lt. O. Sandu/eseu Roman , 3 lei; D. V. Mz"fzdilescu, Craiova,
3 lei: D. Lt. D. Arabu, Bârlad, 4,2S lei; D, Căpit. Panopol, Bârlad
3 lei; O . Colonel N. Boltea, Botoşani 3 lei; D. V. C. Nicolau. Beresti-Covurlui, 20 lei. (Urmează).
adeverinţele respe.::tive pentru
D-ra Eul{. Chiricuţă, Paris, 4

Poşta.

D-lai prof. O. C. R.: Vi se va face olectie şi vi se va trimite
ta sfârşitul anului. Foarte mulţămim pentru îmbărbătare. D-lui V.
C. Nic. Scris.

1

~

Cine nP. face cinci abonamente şi a trimite banii la
revista fără plată, un an întreg.

Administraţie

primeşte

~

r;;:,=;;;;;===1 r-:=:'7=~==1
~

C E A SCRIS
~
N. I O R G A

~

~

~"'i Hrisoave şi ordine domneşti~

Viafa şi activitatea sa

~L==i

Bucureşti,

Tipografia

~Priviri

~"'~

Romaneasca~ ~

asupra vechei~
organizări a Noldovei ~
De vonzare la adm. revistei
«Miron Costin>

3 LEI

c::sC:::===!I c::s

4.50 LEI

~

e:::::=~ L~ c::s t!:===!I c::s=~
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ION

CREANGĂ, Revistă de limbă, literatură şi artă

poAnul VI . No. 8 pe August 1913, cuprinde :
fi. fira.-Doiod ciobăn~ască (cu notaţ ie muzicală).
Or. loo Urban Jaroik. - Insemnări cu privire la limba basmelor poporane
pulară.

româneşti (sfârşit).

O. Urzită, li. Moisei. --Pluguşoare.
D. lihalatbe.-Barbatul, femeia şi dracul (poveste) (sfârş it.). ·
u. A. ~aint-Georgas. H. Y. Hântescu. 6. I. Popescu. (. 6. Varlolemei. [. llaoasio, Ion Pre11tescu. -

Gâcitori.
Teofil Bizam, o. furtună. [. H. Mateescu. s. p. Colibaşi, Petru 6.Savie. -Povestiri şi legende
n. I. Dumifrasc11, [. Constantinescu. Maria I. Mircea. n. I. Aotomici, H. Y.ffânlestu. Lf. A. Saint6eorges. O. ftibalache, I. Moisei,--Boli la oameni, leacuri şi aescântece.
I. 6orovei ~ M. Lupescu.-- Botanică populară.
M. Lupeua. Dacus Sames. [. ft. Matemu, St. St. Tu!escu. I. Mihailmu. [. 6. Yartolamei; St.
lano!t. y. Stirbu. fi. fira. ·--- Cântece.
[. 6. Vartolamei. Ion H. Popescu. Pr. Florea A. Orăghiti.-0 samă de cuvinte.
11. Al. Leontescu. ft. 1. Dumitraşcu. H. I. Munteanu.-Olume, jâtii, taclale.
Posta Redactiei şi Administratiei. Bibliografie.
Redacţia: T. Pamfile, Bârlad
.,, ·:
Administraţia: M. Lupescu,
str. Corbului
Zorleni-Tutova
11
ABONAMENTUL 5 LEI PE AN

Prin
di

Administraţia

revistei «Miron Costin, Bârlad; se pot dobân".'
de
Pr. I. ANTONOVICI
Istoria Comunei Bogdana CLXXXVlll+ 478 p. Lucrare
premiată de Academia Română . . . . . . . . . . . Lei 6.00
Tipografiile, Xilografiile şi Legătoriile de cărfi din
84rlad, (colab. Or. Creţu) 131 + 32 p. . , . . . . . . Lei 2 ~ so
Documente Bar/ădene I Cărfi domneşti, de scutiri, acte
de proprietate, inscripţii şi însemnări, ale Bisericilor din
Bârlad, premiate de Academia română , 438 p. . . . . Lei 6.00
Documente 84rlăde_ne li Actele de proprietate a le Casei
Obştiei Târgului Bârlad, premiate de Academia română,
432 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 6.00

următoarele lucrări

I.

2.
3.

4.

FRANCO RECOMANDAT LA CERERE
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ANUL I.-No. 3.

OCTOMBRIE 1913.

Miron Costi
===REVISTĂ DE CERCETĂRI $1 MĂRTURII ISTORICE
APARE O DATA PE LUNA

,·

Cl.JPRINSZ.JL

.

DOrUmEnTE.- H. Botez. Z. rarlăteanu, n. I. Dumitrescu .
m . Lupescu, V. r. nicolau, Lt. Al. 5aint6eorges.
IH5CRIPTll. -- T. Pamfile .
CROnJCA. - P.: G. Popa·Lisseanu: Incercare de monografie asupra cetăţii

.

Drâstorul-Silistra. -N. Iorga : Câteva ştiri nouă privi·
toare la Istoria Românilor. -Virgil Caraivan: Movila roşie .
JLU5TRAŢ1UnE. --·

Pecetea ffiolaovei ain anul 1793.

R E O AC ŢI A

ŞI

ADMIN IST RAŢ I A:

BAR LA D -· ··STHADA CORBULUI

EXEMPLARUL:
. 25 oe bani
ln tară
'
ln stre.inătate . . . 35 "

"

-

Un

număr

U
ABONAMENTUL
~ ln ţară. . . .
1l ln streinătate

ANUAL:

. 3 lei
. . . .4 "

vechiu 40 oe bani

TIPOGRAFIA SI LEGATORIA DE

CARŢI

C. O. LU PASCU
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INTEf1EIETORI: Sit. Angelescu, Pr. I. Antonovici, Eugenia Botez-Ciolacu, Alex. Ecsarhu. Căp. P. Gane, H. Gherghely. Lt. L.
Ghika-Brigadier, 11. Lupescu, C. N. f1ateescu. V. c. Nicolau, T.
Pamfile, C. Popovici, Lt. A. Saint-Georges, R. G. . Saint-Georges,
N. I. Stroici.
/nscrierile urmează pănă la sfârşitul anului.

fi?1==============================================~

DE LA

REDACŢIE .

Adeverinţe,

D-lui N. I. Dumitraşcu: Am ales numai una. Cred că va mai
putea merge una; celelalte sunt prea · noî.--Fink. Au sosit monetele
cu lămuriri.

I

Lămuriri.

~

Materialul să ni se trimită întotdeauna recomandat, cu mărcuţe
de 4 O de bani, pentru mai puţin de 250 de grame,
Odată cu trimiterea, este bine ca redacţia să fie înştiinţată ~i
cu o carte postală în care să se arăte oficiul, ziua şi numărul de
pe adeverinţa poştei.
Hârtiile vechi, fotografiile şi orice alte I ucruri vom primi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală .
Cine înlesneşte dobândirea de material de la persoane cari nu-şi
dau samă de folosul publicărei lu i, vor fi mulţămiţi prin trimite ·
rea fără plată a re vistei .

Pentru publicarea documentelor, în lipsă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere l:ttine.
1'extul original se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăre ş te cu litere cnrsive ca şi formulele şi
cuvintele slavone, cu cari, fireşte, nu se poate confnnda.
Textul închis în () ar.ită expl i caţiile .
Textul drert în chis in [ I a rată în_tregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vedere .
Textul cursiv închis în [} arată texul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi necitete.
Text ul fără însemnătate l ăsat la transcriere , ca şi cel neciteţ
se înseamnă cu ... .
~

~

V.

c. NICOL/\ZJ

~riviri a~u~ra verhei or1ani~ări a~mini~trative aMol~ovei
Hrisoave

şi

ordine domneş ti

De vdnzare la adm. revistei «Miron Costin>
https://biblioteca-digitala.ro

-I.SO lei

Octombrie, UH3.

Anul 1.- No. 3.

MI RON COSTIN
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

Ap1ll'e o dată pe lună

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:
-- B A R L A O -sT"Aoa

coRauLu1

lf
O

J1

ABONAMENTUL ANUAL:
. . . . . . . . . . . 3 Ici
Instrăinătate . . . . . . . . 4 ~

In

ţară

D O C l.J /'\ E N T E
34.
1488 Nart 15
Copie de pe un u,;c prin cart' Ştefan Vodă dă şi lntdreşte rndndsfirti sa le Moldoviţa o jumătate din satul Dvorişte de pe Siret.
Copie scoasă di pe uricu sărbă[s]cu de la Ştefan V[oe]vod din an
6996 mart 15, dat sfintei mănăstiri Moldovităi precum au cumpărat de
la M ihul Ponici, de la soru-sa Maruşca şi de la tot niamul lor, scriind
pre toţi anumi, giumătate de sat Dvorişte, cotul din gios pe Săret şi cu
morile ce sănt în Săret dr~pt 8 sute zloţi tătărăşti. Şi după aceia au
dat şi au întărit ace giumiltate de sat Dvorişle cu mori în Săretu pre
a sa, sfănt. mănăstire Moldovita ca să fie ace giumătate, de sat cotul de
gios şi cu aceli mori numitii mănăstiri Moldoviţăi uric şi cu tot venitul nestrămutut nici odinioară în veci. lară hotarul aceştii giumătate de
sat să fie pe unde au hotărât dlui Tău tul Logofăt începăndu-să din sus
din malul Sâretului, de acolo drept la vadul moriştTt unde treci drumul
Dobrănăuţului. De acolo drept la margine păduri[i], la doi arini; di acolo drept la făntăna pe costişă, de acolo drept la obărşe, la altă făn.
tănă pe din sus de făntănă, la aişti pădurişti. Deacolo drept la movilă
peste drum, de acolo la o movilă ce este în vale. De acolo drept la
codru la un stejar, de acolo pin codru în gios pănă_ la hotarul Şărbă
neştii . Iară dila margine păduri dintr' un vad ci esti în mijlocul a doi
părăi. Di acolo drept prin mijlocul lozilor pănă'n doi movile săpate. De
acolo drept la altă movilă la capul altor spini. De acolo drept la a
tree movilă la dial. De acolo drept la a patra movilă prin mijlocul toloacăi; de acolo drept la gura unei bălti unde cade la topliţă, la altă
movilă. lară de acolo să fie pe unde au hotărăt boerul Clucerul din
gura băltei drept la malul Săretului la vad; de [ai]ce peste Săret
la alt mal, la un tei. De acolo drept la un frasăn în mijlocul luncii
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pi[n]tri poeni la drumul şi poiana din sus ce esti'n păduri mai din st:s
de poiana lui Ioan, giumătate si ocolul acei poeni din sus Junca, în sus
la un stejar mare. De acolo drept Ia Groapa-ursului. De acolo în sus
lunca, peste drnm, Ia nişti meri şi acolo esti o movilă săpată; de acolo
drept Ia trei „ulmi. De acolo drept Ia ma lui Săretul1.1i pe din sus de
moară la o sălci[e] în potriva altei sălci ci esti di ciia parte a Săre
tului. Atăta esti tot hotarul. 5 Juni 79i.
Fără

nici o

Act. Muzeul Salnt·Geor~es
Bârlad

iscillitură .

35.

1623 /1ai 1,
Radu Vodâ

întăreşte

Târgovişte

Manei, Anii şi neamurilor Lor,
pdnu1.nturi

t

mai multe

Cu mila lui D[u]mnezeu Io Radu! vvd şi domn a toată ţara rufeciorul marelui şi preabunului răpoosatului Mihnea vvd. Dat-am domniia mea această poruncă a domniei meale Manei şi Anii şi
nepotilor Manii şi feciorilor lor câţi D[u]mnezeu le va da, ca să le fie
tor moşie la Berceani !nsă toată partea lor ori cât să va aleage de
presie tot hotarul. Pentru că iaste a lui bătrlină şi dreaptă moşie de
baştină de la strămoşi, de la alţi doi bătrâni de demult. Şi iar au cumpărat Manea şi cu frate . său Anea şi cu nepotii Manii moşie la Dărăşti
de la sin Aneacăi partea lui toată dr.:=p! 300 aspri de argint. Şi iar au
cumpărat Manea si frate său Anea de la Băra, din partea lui, jumătate,
drept 250 aspri de argint. Şi iar au cumpărat Manea şi frate-său Anea
o casă cu loc si loc de arie şi de vie de la Neagoe Ciripa . şi de la
fratele său Vladul drept un bou şi drept o vacă cu lapte. Şi iar au
cumpărat Manea şi frate-său Anea de la Radu! Carabeţ din partea lui
de moşie jumătate, drept 170 aspri de argint. Şi iar au Cllmpărat Manea şi frate-său Anea şi nepotii Manii de la Stanca, iata leremiei toată partea de moşie .a tălâne-său. ori căt ~ â] 's'ar alege drept 400 aspri
de argint. lncă nu cumpărat mai de înainte vreame din zilell! lui Pătru
vvd Cercel. Şi iar au cumpărat popa Dediul, feciorul Anei moşi~ în sat
de la Stanca fata lui Opriş toată partea ei şi a unchi-său Radu! dupreste tot hotarul drept 240 aspri şi drept doao saracosti încă din zilele lui Gavril vvd şi i~au dat popei Dediului un pământ, Cornorosul, la
moartea lui încă fiind el viu. Şi iar au dat Mircea popei Dediului la
moart~a lui pentru slujbă un pământ. Şi iar i-au !lat Stanciu fecioru
lu.i Frăţilă un pământ. Şi au vândut aceşti mai sus zişi oarr.eni aceste
ma j_~ sus zise moşii de a lor bună voe şi cu ştirea tuturor megiiaşilor
mânească,
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dinprejurul locului şi cu mărturii, anume Marta de la Colfeşti şi Stroe
Stoica şi popa Cernat. Şi au fost avut şi cărţi \·echi pentru aceste
mai sus zise mosii, ci s'au prăpădit când au fost răotăţile aicea tn ţa
ră. Apoi domniia mea am înnoit şi am întărit şi am făct1t această carte a domniei meale ca sii-ş ţie moşiia cum au ţinut şi mai denainte
vreame. Drept ac:eaia am dat şi domniia mea Manii şi Anii şi nepoţi
lor Manii şi popei Deadului ca să le fie moşie ohavnică lor şi feciorilor lor. nepoţilor şi strănepotilor lor şi de nimenea să nu s[ă] clintească de pe zisa domniei meale. lată şi mărturie am pus domniia mea
pe jupan Vintilă v[ e]I dvor[nic J i jupan Popa vi logf i Hrizea vi vist i
Necula vi spat. i Vertolo!T'ei vi stol i Fortuna vi com(is] i (loc alb)
vei pah[arnic] i jupan Trufanda vei post. i Spranic (sic) Papa vei logf.
Şi am scris eu Stancu logf în minunatul oraş al Târgoviştei în luna
lui Mai 1 dni lt 7131.
Acest izvod s'au tălmăcit pe limba rumanească asămene de pe hri·
sovul cel slovinescu de Luppu dascalul slovenescu la şcoala domnească în Bucureşti. Az Luppu dasc[atul] ispisoh.
şi

Act. Muzeul Saint-George•

36.

1682

t

Adecă

eu Gavril Gurgan şi cu femia mia, scriem cu acestu
zapis al nostru precum noi de a năstră bună voe am datu
şi am dăruit a no[a]stră direaptă ocin[ă] şi muşie cia aviam la sat la
Zetuni pre Tutova, partea ce se va alege a părintilor femiaii miali. Aciasta am dat.u durnisalia (adaos de-asupra cu altd cerneald: lui Ilieş
snd Enaclzi) pentru multu binia cia ni-au făcutu dumnialui. Ce aciastu
Iucu ( loc) datu-I-am dumisalia dani[ e] tu tu Iucul cu tutu · vinitul denaintia dumilorsali lui Gavrilu Derusi şi Savin Tuitul şi Ion Sesescut.
Şi pentru credinţa mi-am pus şi peceţile.
Gavril•Ourgan~
Uţineşti an 7190
Az Pavel Gheuca iscai, Savin•Tuitul, lon~Sesescul
adevăratu

Act. ltluzenl Salut-George•

37.

1707 April 20
Adic!ă] eu Bran dă'npreună cn fii-mieu Vladu ot Urlaţi, făcut-am za··
pisul nostru la măna dumnelui căp[i]tanului Matei Fălcoianul, precum
să s[ ăj ştie că i-am văndut noi dumnelui un pogon de vie şi o cezvărtă alăturea cu viia dumnelui, dăn sus, drept tl. 22 cu obraţile. Şi am
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văndut

noi de a noastră bun[ăl voe si cu ştirea tuturor vecinilor, ca
fie d11mnelui moşie ohabn:că, dumnelui şi coconilor dumnelui. Pentru că i-am dat noi de a noastră bun[ ă] voe şi iaste a noastră· de moş
tenire, nimine altă treabă să n'aibă. Şi pentru adevărat[ă] credinţă, m'am
iscălit mai jns ca să (ă] crează Apr. 20, lt 7215.
să-i

Eu Bran, Eu Vladul sân Bran, Costandin cos (sic)

G

0

martur,

Comă-

neanu, martur. Alte doud iscdlituri.
Act. T. Pamffle
Bârlad

38.

1741 Ianuarie 30,

laşi

Porunca lui Grigore Ohica- Vodă cdtre Scdrlatachi Costachi, biv. vei. clucer, sd cerceteu dovezile mai multor rdzdşi de Sirăţeni pentru drepturile re
le a11 la pdmdntul şi iazul de peşte i111pres11rat de al(i boeri.

t Io

Grigorie Ghica- Voevoda Boji(iul M[i]l[o]stiiu g[os]p[o]darii
z[ e]mli moldavscoi. Scriem domnia mea la credincios boiariul nostru dum[ nea ]ta 5carlatachi Costachi biv vei cluci[er]i u, ispravnicul codrului.
Facem ştire dumitali că aice la domniia mea au dat jalubă rugătoriul
nostru preutul Vas[i]le Cociorvă şi văru-său Lupul Cociorvă şi alţi frat
şi răzeşi ai lor din Sirăţeni ot ţinutul fălciiului zicând precum au şi ei
doi bătrâni di baştină şi giumatat[ e] de bătrân cumpărătură la ace silişti, pe care parte de moşie zisără că au şidire ei. Şi ari ave ei şi
parte la un izeru anume Hărcete. La care moş i e zisără că ai ave şi
dumnta şi dumnelui Manolachi Costachi vei pah. şi dumnlui Neculai
Jora med[elnicier]u şi durnnlui Ilie Costachi biv vtori pah. şi li-ar înpresura boerii parte lor di moşie dintr'acel ezer cu peşti, ş'ar lua totu
vi nitul şi lor parte nu li-ar da. Şi s[ ă] plăngu di strănbăta te. Pentru
care iată că-ţ scriem dum. să cauţi să ei sama pe scrisori ci-or ave
foarte cu dreptate şi ce-ar fi driaptă parte lor di moşie dintr'acel ezeru,
să li s[ă] de parte lor din peşti şi dum[ne]voastră să nu vă lăcomit
la parte lor ca să-şi ia şi ei vinitul di pe parte lor cătu li s'ar vini, să
nu li s[ă] înpresoari parte lor, nici să ne mai vie jalubă. Ori di-ţ ave
mai multu a răspnnce, să vinit să stat faţă la divan şi cum va alegi
divanul, aşe va fi. Aciasta. I zdraviem 1 U las lt 7249 Ghen[ar] 30.
L. p . d.
Vei log.
Proci. vei logf.
Pecete rotundă mare în chinoros. Se vede bine capul de bou cu stea şi buzdugan în coarne iar în clreapta vulturul cu crucea în cioc, sub iatagan. De-asu·
pra, coroane.
Act. Muzeul Saint-Georges
1 Fii sănitos.
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39.

1744 Noembrie 5.
eu Radul feciorul Neculei de la Sărghie dat-am acest bun şi
Costandin Cioran biv vei comis ca să fie de bnnLă] şi adevărată credintă precum să [să] ştie că
de a mea bună voe i-am vândut dum. pogoane de pădure două şi jumătate în deal [ ul] Bobului din moşi ia r.e să cheamă Stănceanca alătu
rea cu văru-meu Uheorghi~ :;:i ~m văndut-o dum . în bani gata tl.
şapte şi jumt. Şi am vândut-o de a mea bună voe. nesili t de nimi nea ca
să-i fie dum. moşie oha;nnică, dumnealui şi coconilor dum. căţ Dumnezău ii va dărui. Şi pentru credintă am iscălit mai jos ca s[ă să] crează
Noemv. 5 d. 7252
şi mi -am pus ~i degetul in loc de pecete.
O Eu H.adul care am văndut.
Az Tudor. Stol. mart., Sava brat Radului vânzător.
Scrie un logofăt.
Adecă

încredinţat zapis al mieu la măna dum.

Act. T. Pamrne

40.

1754 Dec. 7.
Porunca domnească. sd. cerc.eteze sptit. Dumitraşco Paladi pentru nelnţe
legerea dintre răzăşii de Sâraţeni şi Spineni, ţin. Faldului şi boerii Gavrilite~ti. cu pri11ire la o balftl pe Prut.

t

Noi ~latei Ghica v[oe]v[o]da, b[o]i[ieiu] mfi]l[o]s[tiiu] g[os]p[o]d[.:!r]u
credincios boiariui
nostru dumt. Durnicraşco Paladi vei spăt. facem cştirl! durn. că aice
ni-au dat jalobă răzeşii de Sărăţeni şi de Spineni zic~nd că avănd ei o
baltă de peşti anume Hărceatea ci este pe Prut la ţinutul Fălciiului în
giumătate cu boerii Oavriliţă5ti, şi fiiod că s'au fost împresurând parte
de baltă despre călugării de Aron Vodă, au tras răzăşii multă giudecată
păr au dizbătut răzeşii acea parte de baltă di-au scos-o din mâna că
lugărilor. La care cheltuială agiungănd şi pe boerii Gavriliţăşti 59 di
lei, s'au dat partea dumilorsali aceşti bani în măna lu i Ion Dobre răzăş
fiind că cu măna lui s'1rn fost luat aceşti bani în datorie di aiurea de
s'au cheltuit la ci-au fost tribuinta. Iar· acum dumnealor boerii Gavrili-.
tăşti arătară că de patru ani di cănd s'au dizbătut pricina bălţii cu că
lugării, dumnealor n'au luat nimică din venitul bălţii, ci alţăi din răzeşi
au vănat balta ş'au luat ci-au fost venitul. Şi la aciasta cerşind dumnealor drept a te , iată că · f scr iem dum . să chemi p i to \i răzeşii di f<1fă,
să stai să e i sama , să adivereşti di pi aciea vreami d i când s "au dizbă
tut balta, cine au întrat în baltă di-au vânat-o şi cin e ce venit au luat
zăml i moldavscoi. Scriem domniia mea la cinstit şi
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de la cine, pre dit s'a dovedi c'au luat, să cauţi dumit. să plineşti
şi să dai undi s'a cădea . Osăbit jăluiră din dumnealor boerii Gavrilifăşti
dumnealor stol[ nicul] Scărlătachi şi stol. Ilie cum că ar fi având şi zapisă de cumpărătură di la o samă di răzeşi di Sµineani şi de Sărăteni
din partea bAltii cea răzăşască, ş ' au cerşut dreptate pentru aciasta ca
să-ş lămuriască şi aceli cumpiirături pe zapisă ce vor avea. Ci şi pentru aciasta poroncim dumtali să ei sama şi acelor cumpărături pe zapisă ci-or ară1a dumnealor boerii şi ce s'or afla drepte cumpărături din
partea răzăsilor, să le socoteşti dumt. şi să le alegi toate ca să să tae
toată pricina di la mijloc, să ştie cine precum va finea şi a stăpâni în
partea bălfăi , diind şi milrturie la ce parte s'a cădea. fosă păr a nu sa
lă muri pricina aciasta a cumpărăturilor, să dai dum. p·oroncă tuturor
ri!zăşilor să nu intre în baltă să o vâneze, ci să stea toţi în lături. Iar
după ci li vei lămuri dumt. pricina, apoi cine vor rilmănea drepţi păr
taş în răzăşiia bălţii, aciia vor vâna şi balta şi să vor înpărţi cu venitul bălţii după cum li s'a veni cu dreptul. Aciasta scriem. (Adaos CIL
alt condeiu:) Ori dum. boiarii Guvriliţăşti ci sunt baştină în baltă, ori
stol[nicul] Ilie ce este cumpărătoriu, să nu între nici unei să vâneze
pană nu-ş vor alege zapisele. Lt 7262 Dec. 7.
L. p. d.
Proci. vei logft.

şi

Pecete pltrati te~ită, în
cete". -Vezi aici No. 38.

tu~ roş.

Insemnare pe v-o !oii a 2-a

„ Carte

pe Hil.r-

Act. Muzeul Saint-Georges

41.
1759 Februar 12
Carie domnească prin care se lntdreşte judecata mitropolitului şi boerii:;r
ln p1icina dintre cdlugdrul lsaiia şi fiul sdu de suflet Stamate Ouatu, pmtru diiata călugdrului cdtre fiul sdll.
Copie de pi ce

adevărată.

Io Ioan Teodor vvda boji milst. gpdr.zemli moldavscoi. După hotărâre
giudecăţii sfinţii sale părintelui mitropolitului şi dlor boerii giudecători,
cunăscăndu-şi domnie me că cu dreptate s'au giudecat, am întărit şi cu
a noastră pecete şi poroncim aşa să s[ă] urmezi 7267 Fevr. 12.
Locul pecelii gpd.
Pre inălfate Doamni,
Din luminată poronca măriei tale am luat sama intre lsaie călugăru
şi între Stamate Uatul ce-i este nepot de sor şi finu de botez. Pricina
Jor intr'acesta chip am aflat, la amândoaă părţile, din răspunsurile lor
şi din mărturiile ispravnic[ului] Dumitrachi de fin. Tutovii ce au cercehttps://biblioteca-digitala.ro
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tat din poronca mării tale si au dovedit toate pricinile lor din mărtu
riile megieşilor că lu "ele[a]t 7261 a,·g. 14, s'au sculat lsaie călugăr[ul]
de bună voe cu diiata sa, au priimit pe ~tamate ficior de suflet şi toată moştenire lor au dat-o, adie:\ moşie, casă cu livezi şi moară, să le
stăpânească ca drept ficiorul său, însă şi Stamate să aibă a griji atăt
la viaţă, cât şi la moarte, să-i de şi un sărindar. Dar pentru alte niamuri Isaie călugărul săng11r hotărăşti, nimene să nu să amestece pisti
diiata lui cu blăstăm. Şi de-atunci păn acum Starnate au avut purtare
de grij[ă) a unchiu-său lsai[e] şi a mătuşi-sa lrinii; şi pentru doaă co·
pili ce li-au mai avut unchiu-său date pe mâna lui Stamati, li-au tinut
ca pe nişte surori; şi murind, li-au şi grijit cu celi ce s'au căiut. Şi a
sali, celi ce 11u avut Stemati din munca lui, bani şi bucali, încă li ·au
amestecat la un loc şi ca dintru o pungă au cheltuit la toate trebuinţele casăi; şi cu pricina aciasta ce-au intrat el în casa unchiu-său, numindu-s[ă] numele de mai bunu părlej (sic) şi dajdie lui de la vistierie
i s'au mai ad!ios. Şi acu, pisti cinci ani trecuti1. rămăind Stamati la
scăpăciuni din prada Tatarălor, s'au ispitit unchiu-său a călca diiata lui,
vrând să l~pide pe Stamate din moştinire lui şi să facă moşlinitor pi
frate-său Toader, găsăndu o pricină că l·ar fi suduit Stamate şi l-ar fi
ocărât, nebăgăndu-1 în semă. Care şi aceasta n•au putut-o dovedi înainte noastră; cerându-i noi mărturii de do,·adă, săngur au mărturisit că
mărturii de dovadă n'are şi nici o pricină di celi ci hotărl1~te pravila,
a să sl'rica diiata nu s'au găsăt asu[pra] lui Stamate. Şi cu toate chipurile cercetând noi pricinile, n'am găsit cu cale a să strica diiata. ce
au rămas a se păzi nestrămutată. Şi pentru ca să s[ăl tai toată pricina dintre dânşii, am orănduit şi într'acest chip am giudecat. Stamati Gatul. după diiata unchiu-său lsaii şi a mătuşi-şa Irinii să fie pe toate
clironom iar unchiu său lsaie, fiind călugâr, să margă să şadă la Mă
năstire Lipova unde csti metanie sa şi Stămate sa fie dator a-i purta de
grijă cu cele ce se vor căde unui călugăr pănă la moarte lui, şi la
moarte să-l grijască cu celi rânduite a mortului, plătindu-i acolo la mă
tlăstire şi un sărindari. Iar pe fimeia lsai(1i] ce este miriancă, iarăşi să
aibă Stamate a o ţăne în casa sa cu gri ja ei de chivernisală până la
moarte. şi la moarte ei, iarăş să o grijască pe rânduiala . ca pe un suflet creştinesc. Şi Stă mate, păzănd aceste grij[e J a unchiu-său şi a mă
tuşi·sa, atât la viiaţa lor, căt şi la moarte, să stei diiata păzită şi nestrămutată şi altul din niamu! lsai[iiJ şi a lrinii, nime, întru nimică la
aceli ce scriu în la diiată [să n'aibă 1riabă]. Noi, mărie ta, aşa am aflat a fi cu dreptati iar ce dest:vărşită hotărâri, rămăni la preinalta inţălepciune [a] măriei tale. 726 7 fevr. l O.
.. CI>eei --prădlcium tătăreşti în 1758 [7266]. Cfr. Actonovici, Istoria comunei Bog.
dana, p. LXIII: .Tatarii dela Ziua-Crucii" 1758.
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Al măriei tale smerit rugători, lacov Mitropolit Modaviei.
Plecată sluga mării talc, Vasi[l]e Buhăescu! biv vei pah.
Copie, din 1824 Ghenar 30 scoasă.
V. C. Nicolau
Bârlad

42.

1777 f1ai 5

laşi.

Cu mila lui D[u]mn[e]zău noi Grigorie Alexandru Ghica vvoda
domn ţărăi Moldaviii
Facem ştire cu acest hrisov ni Domniii mele tuturor cui să cade a
şti pentru boiarul nostru Eftimie viori 1 camaraş carile slujind domniei
mele cu silinţe şi dreptate, socotit-am domnia mea şi osebit de alte mile
a noastre, mai milostivitu-ni-am asupra lui şi dintre ai noştri domneşti
tigani, streini, i-am dat danie şi miluire un selaş de ţigani anume Iorga
Ourău sin Nicăi, cu ţiganca lui Stane'.! i Oance cu feciorii şi fetite lor.
Deci să-i fie numitului vtori camaraş danie şi miluire de la domnia mea
şi drepţi robi cu tot rodul lor ce va eşi dintr'ănşii în veci, pe carii să-i
stăpănească cu bună pace ca pe ai săi drepţi robi şi hrisov de miluire
-stătătoriu neclintit, neruşiit nici odănăoară în veci, puind şi a noastră
domniască. iscălitură şi pecete. S'au scris hrisovul acesta la scaonul
domniii mele în oraşul laşi întru a doua domnie a noastră la al triile
anu. La anii 1777 Mai 5.
Grigorie Ghica vd.
l. p. d.
Coall 450/310 mm. cu . titulatura, vigneta şi capitalele roşii. Pecete octogonali mijlocie din 1777. Pe vorso foii întlli: •S'au trecut la condica divanului. An·
drei bbeşa•.

V. C. Nicolau

43.

1793 Noembrie
Io Mihail Cons/andin Su.ful . vvoda, cu mila lui Dumnezeu, Domn ţarii
Moldavvii. Să face ştire cu această carte a Domnii mele pentru Neculai
fecior lui Silion Cozmachi, frate-său Grigoraş ot Başăni de la făout Tutovei, cari după cercetari ci s'au făcut, adiverindu-să prin dovezi ce s'au
văzut, că este niam de mazil, şi căzăodu-i-să şi lui a fi la rânduiala
niamului său, s'au aşezat cu dajdiia în catastihul vistieriei la rânduiala
mazililor. Şi pre încredinţare i s'au dat această carte a domnii meii ca
să fie cunescut de mazil.
1793 Noemv.
Io Mihail Suţu vvoda.
Procit vei. vist.
Mazilie, boerie do rang inferior, avea diferita înlesniri în schimbul nnei d!iri
anuale. Fiiceau slujbii din poruncii. domnească şi tot domnul ii judeca pentru gre~eli.

V. C. Nicolau
1

Al doilea.
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44.
1793 Decembrie 22
Carte de danie de

ţigani

gospod. lui Monoii

Poliţanul

biv vel jicniur.

Io Mihail Costandin Suţu vvoda cu mila lui D[u]mnezeu
domn ţării Moldavvii
Să face ştire cu această carte al domniei mele că prin jaloba ce
ni-au dat credincios boeriul nostru Manoli Poliţanul biv vei jicnicer, au
arătat că la schimul ce s'au făcut la trecuta lună a lui Octomvre 3,
de s'au dat alti tigani gf os ]pod. în locul ursarilor ce ave să ia cu hrisov gpd de mai înainte, i s'ar fi făcut strâmbătate de cătră epistatul ţi
ganilor gspod, nevrând să arăte tot niamul şi fraţii lui Ion f\•.a\·rogheni,
ficiorii lui Simon urs,1rul ci au arătat în stăpânire domniască ca să sLă]
fi putut cumpăni cu bună dreptate schimbul ce i s'au dat. A căruia jalobă cercetându-să de căiră al nostru cinstit şi credincios boeriu Costache ,\\anul biv vd camaras, nazirul ţiganilor gospod, s 'au aflat adevărată. Deci dar, domnie me cu adăogire de mile piste ţiganii cortură
reşti ce i s 'a dat atunce prin hrisovul domniei mele, ii mai dâm de istov pe Sava ţigan văduv brat Andrei, i Ghinie vădană, fata Todosăei,
i Andrei săn Onul, i Savin văduv sdn Sămion, Dochita văduvă sor lui
cu ceilalţi tigani ce i s'au dat schimbu. Şi de acum înainte să nu s[ă]
mai răspundă stăpân numiţilor ursari ci să rărnăe statornici în tabfa
visteriei domneşti şi carte domniei meii aciasta să · i fie statornică neclătită în veci. Care s'au întărit şi cu a noastră domnească iscălitură
şi pecete.
1793 Dechev. 22 dni.

Io Mihail Sutu Voevoda·
„. Vei

logf procitolz
Constantin Manul cam. procitoh

Pecetea

originală

în facsimile.

Act. Muzeul Saint-Georges

45.
1811 Febr. /5.
Zapis de l't1nzarea unei tdrâumi cu

livadă

de pn:ni.

t Adică eu cel mai jos iscălit înpreună cu sotiia mea, dau bun şi
credincios zapis[ul] mieu la mâna dumnealui jupăn[u]lui Dumitrache
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precum să să ştie că prin bună tocmeală am venit la dumnealni înpreunA cu tatăl mieu, cu frate-meu însă şi cu tot neamul meu şi cu şti
rea tuturor răzăşilor atăt şi vecinilor şi i-am vândut dumnealui casa ce
să numeşte cârciuma de pre deal[ ul] Berevoeştilor căt şi li vedea de
pruni înpreună şi cu pământul ce este acol[o] coprinzător în zapis[ul]
cumpărătoarei ce este cumpărat de tată-meu după cum să cuprinde în
zapis cumpărătoari[i]; şi i le-am vândut dumnealui în tl. bani gata 700,
adică tl. şapte sute, care aceşti bani i-am primit toti dăplini în măna
mea, să aibă dumnealui a stăpâni, atăt dumnealui cât şi copii[i]. nepotii
şi strănepotii, câti Dumnezeu îi va dărui. Şi noi spre mai bună încredinţarea ne -am pus degetele la numele noastre, dându în mâna dumnealui şi două zapise de cumpărătoarea pământului. Unde fiind şi alte
obraze iscăliţi de marturi la facerea aceştii tocmeli, după cum să văd
mai jos.
811 Fevr. 15.
O Eu Oligore sdn Toma Croitor oi Văleni înpreună cu sotia mea
Lixandra, cu copiii mei Ioniţă i Zanfira fată, vânzător.
~ Eu Toma Croitor, tatăl lui Gligore am voit. ~ Eu Mihăilă sdn Toma Croitor, am voit. Potcapieru. Gheorghe săn Petre.
Şi am scris eu Ioan Jipa logf cu zisa dlor şi martor.
Pe v-o foaiei 2- a : •Zapisul de cumpărătoarea cârciumii da la. Gligorl Toma.
Croitor> VăleJii, oră~elul prahovean.
Act. '.l'. Pamftle

46.
1813 /anuar 12

Diata lle11ii, nevasta lui Const. Stlmgiorz.
Eu Iliana fiica răposatului Ilie Gore şatr[ ar] ş'a răposatei Măriei
ce-au fost fată lui Solomon Brăescul medelnicer, încredinţăzu prin această
scrisoare [a] me la măna fiilor mei anume Toader, Marie, Safta, Catrina. Casandra. cari aceşti cinci copii sânt drepţi ai miei făcuţi cu ră
posatul sotul miei Constantin Sămgiorz. Şi socotind eu, am dat şi moşiile
din raiaua Hotinului, cumu şi acele de aice din Moldova. afară de acele
ce sânt date cu izvod, de zăstre, să aibă a să înpărti, adecă să tragă
fiiul mieu Toader doao părţi, o parte driapta fr[ă]tască iară alta pentru dezbatere moşiilor, osteleala şi cheltuiala, iară Marie, Safta, Catrina, Casandra să tragă câte o parte frătăşte, adecă câte părţi de moşăe
sănt de pe mine iară câte părţi vor fi de pe răpousatul soţul mieu,
CcJnstandin Sâmgiorzu la tănutul Hotinului care au fost rae cum şi aice
în Moldova, aceste câte să vor desbate, să le împărţască dreptu fră
ţăşte şi să-ş tragă cheltueaia fi.~şte care pe parte sa.
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Diosăbit zice fiica me Catrina şi ginirile Ioniţă Giurgiacă post[e]I. că

au dat lor răposatul frate-mt!u Ioniţă Gore ce-au fost stărp, danie parte
sa, numai lor şi estii !alţi copli ai miei să n'aibă a să inpărti ~i cu aceia.
Dreptii aceia şi eu am socotilti de va fi ace danie bună, apoi să nu
aibă a trage nimică din părţile mele Catrina, ci să s[ ă] impArţască a
ceşti patru: Toader Săm j orz pol[c~]1•[nic] doao părţi, Marie ce o ţăne
Petrache Stărce o parte, Safta ce au ţinut-o Şărbao Oherghel o parte•
Casandra ce o ţăne Vasălie Munteanul pol[co]v. Şi această danie am
facut-o fiilor miei de bună voe me, de nimene sătită, nici asuprită, fiind
~u în deplină cunoştinfăi. Şi părtile care vor luoa. să aibă a le stăpâni
cu totu vinitul lor, atătti ei, cătti şi copii[i] Ioni ş[i] nepotii ş[i] stră
nepotii loru, în veci. Şi nimene din fii miei S'lu din alţii să nu fie volnicu a o strica nici o dinioară. Şi ei să fie îndatoraţi a mă pomeni în
cătti D[u]mnezău îi va ţine în viiată. Iară cine ar strka-o, acela să nu
fie ertat de D[o ]mnul nostru Isus H[ri]stos şi de mine. Şi spre încredinţare am iscălit.
1813 Ohenar I~
ll[e]ana Sămgiorz.
4

Şi această danie am scris cu bună primire şi zisa de sus iscălită şi
am iscălit, !erei Vasilie Putneanu.

Pe dos: "Danie maicii noastre" .

Act. Muzeul Salnt•Georges

47.
1816 Februarie 15
Zapis de vanzarea unui

ţigan.

cu 270 lei.

Eu mai gios iscălitul adiverez cu acest zapis al mieu la mâna dumisale polc[o]v!oicului] Toader Sămgiorz precum să s[ă] ştie că având eu
un suflet de ţăgan anume Vasile sdn Călmuş ce-i zic şi Turcan, ce l-au
cumparat de la dumneaei Sultana Mitoşărita dup[ă] zapisul ce-l am de
la dumneaei de vânzare, care!<! ţigan eu săngur mi-amu luat sama de
bună voe me, i l-am vândut dumisale drept 270 adec[ă] doao suii sapte
zăci lei, cari bani i-am luat tot[i] deplin în măinele mele. Şi de asth!
înnainte, să aibă dumlui a stăpâni ca un drept rob al dumisale in veci
fără nici o pricină. lară când ar naşte vre-o pricină pentru tăgan, cu
să aibu a răspunde. Şi am· dat şi zapisul ce am avut de cumpărătură
la mâna dumisale. Şi spre mai mare încredinţare, am iscălit însuş eu
cu măna me, poftind şi pe alte persoane cinstite să să iscălească.
1816 Fev. 15
Iscdlitura vtlnz<itorului şi a doi martori; pecttelt. Scrie Iereii Vasilit.
Act Muzeul Salat-fileorse11
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1820 Noembrie 23.
Prea

înălţate

Doamne,

La tănutul Tecuciului, in hotarul moşiei Medelenii şi Poenile, trag şi
eu părţi de pe strămoşul meu Ştefdn Boul vor[ ni]c, ce şi Ştefan Boul
li-au avut zăstre de la Domnul Ştefan Tomş1 vf oeJvodti. Carele fiind
înpărtitoare cu oişte niamuri a meii ce să număsc Ţurăştii şi eu ailăn
du -mă cu depărtare de la stare numitelor moşii, parte din moşie Medelenii, un Oavril Ştiucii, supt chipuri iconomicoasă au dat-o subt chip
de schimbii[tură] dumisale spatar Arghiri Cuza care parte era răscum
părată de un m<;>ş al mieu Oorii de la răzăş , vândută fiind toată ace
parte de Catri11a Prodăniasa, muma unui Sandu Arapul, c.e · au ţinut pe ·
Marie sora lui Gavril Ştiucă. precum adeverează zapisul răscumpărării
ce-l am faţă, Şi io am rămas răbdători, până acum de ace parte. Şi de
altă parte şi niamurile Ţurâştii s'au sculat şi au vândut părţile din moşia Poenile la răzăş, care de la ace vânzare şi pănă acum, nu este
multă vreme.
Pentru care mă rog înăltimii tale să fiu rânduit la locul cuviincioşi
ca pricina părtăi dată de Ştiucă din Medeleni să mi să cerceteză şi
să mi să dt! in stăpânim după zapisul răscumpărării şi partile din Poeni să mă prorirnisască a le răscumpărn de l;i acei răzăş ca unul ce
pană a.:1Jm nu am ştiu! riirnîcă de act:ste vanz.lri şi prefaceri cc s'au
urmat la stare locului. Şi vecin:că pomenire va răm~ne ioăltimei tale·
Plecat, la mila înăltimei tale, Toader Sămgiorz med[elni]cer, ţănutul
Sucevii.
După obişnuitul

rezumat tn josul jalobii. pe verso:

, Dumnet. ;ci logf. sl'L pni la calc cc li sµre îndestulare· jăl[nito)r[ului) negreşit
Bi:!~ , spat.
1820 Noev. 23.
No. 1419:2".
Act. lUnzeul Saint-Georges

49.

1829 August 1.
Zapisul lui Alexandru Orecea11u, 11el vornic, p11'11 care vinde lui Căpitan
Matei Hurdunâ, lonaşc Băddrdu, rdzdşi de Bucureşti, Constantin Smdntdnd,
Constantin Ţiple, Gheorghe Smt1ntdnd sdn diaconul Andrei, lmziţd Pdld/aie
şi Dumitraşc Mogdlde , rdzdsi de Uscaţi, 32 st. din Bucureşti din partea
lui Bahrin şi a V arcolaceştilor, cum şi 41 st . din Uscati, din partea
mănăstirei Cetătuei , ca cdte 2 galbeni stdnjtnul, cu îrzvoe{l/ti ca aceşti ca111pd1dtori sa nu tragd apa din Bd.rlad, pe ale cărui _maturi !şi aveaa aceste
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pătţi,

prin garltl tirea~câ sall săpata şi sc1-şi taie nuielile trebuincioase moşiilor ce avea pe Bti1/ud, din lunci.
Vomicul nratd rci mai a:•ea parţi de moşi~ in P11tişti şi Bnhneşti, tot pe
apa Bdrlnd11!11i, tot în ţin. Tutavii.
lscâliţi: Alex. Greceanu vornic; Neculai Greceanu vornic.
la încredinţare, mai iscălesc martori: Ion Greceanu, vei vornic; [orda·
che Cante, vei hatman; Alee. Başliga, Vasile Coste agă
Copie

încredinţatii

din 10 Iun:e l 836.
Act. N. Botez
Bălteni-Vaslui

50.
1833 Odombrie 17.
Mărturia

mai multora pentru Plocovnicu Toader Grosu„ ... că dlui au plă
tit şi au dat bani pentru dlui căpit. Iordache Smădul în vremf:!a nevoii!
ce au an1t când să aflct pus in lăntuh de edecliu ... împreună şi cu Grosu,
chezaşul

Smadului din lgeşti.
Act.. Jtl. Lupescu

Zorlcni-Tatovu.
51.

Patentă

1839 /anuar 1, laşi
pentru neguţătorii de stare a treia

Toodir săn Vasile Moşneagu din tdrg Bar/arf, Ţinutul Tuluvii, negustori,
fiind de cea a tria stare, are toată voia şi slobozenia a negutitori numai cu amănuntul în dughenile târgurilor ţării, fără vre-o oprire, asă·
minea şi de a dobândi fără sminteală toate dr<!plătile legiuite pentru a·
sămine negutitori de starea a tria pl!itind la Visteria Ţării, hotărâta
sumă pe p11tentă de starea a trt:ia, ş11săzllci lei pe an, şi osăbit sRsă lei
zăciuială pe darea sa, va mai da pe tot anul la casa Eforiei Oraşului
Bilrladal.
l. p. d.
No. JOB.
Sub pecetea domnească, No. 591. Jumătate de coali tipăritii, co. şi iscălitura
vel visternicului. Cu condeiu, uumni pirţile cur11ive
Act. Uozeul Salnt•George11.

52.

1849 April 18
Zapis de vanzare în
Adecă

moşia

Booreni sau

Urzicuţa

cea mied, jud, Dolj.

en cea mai jos iscălită, înpreună cu bărbatu-meu şi cu copiii
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meai cari mai JOS ne vom iscăli anume, incrediofăm cu zapisul nostru
111 măna dlui fon sdn Dinu Booreanu precum să să stie că eu fiind
frate cu Barbu, feciorii Barbului Booreanu şi din partea de moşie ce o
am avut-o înpreună cu frate-meu Barbu de la părinţii no5tri cari mai
sus să aratA, s 'au sculat nepoţii mei şi anume Mitrică sdn Barbu şi
Anghel frate-sâu şi au văndut partea de moşie ce am avut-o înpreună
cu ei din hotaru moşiei Booreni, ce se numeşte din vechime Urzicutaa-mică. ln:;ă şi anume cât au "ăndut: din nouă prăjini şi jumătate, au
vilndut stânjeni şapte si jumătate (sic) şi mai rămănănd doi stânjeni ră
maşi nevânduţi , i-am şi văndm celui pomenit, nepotu-m~u de văr, în taleri
lei 94, parl ale] 20. un stănjr:!oi , ludnd astfel 189 lei. Vânza1ea se face
cu stirea tuturor oamenilor, netăgăduită. 849 Apr. 18.
Eu Mitra săn Barbu a Părvului vdnzdtoare. Eu Gavrilă zdt Barbu
Pârvu, Ilie sdn Gavrilâ, Gavrilă sdn Gavrilă. Marturi: GuluţA Pârvu
mojnean, firan Albu, Marin Firan, Ion săn Popa Barbu, Flore Ouluţă
PArrn, Ioniţă Barbu mojnean.
La incredinţare, pecetea <Satul Booreni, jud. Doljiu, pi Băltii„ cu peş

tele ln mijloc.
Act, N. I.

DumUraşcn.

Oara Dâlga

53.
1855, Iulie 4
Cartea lui Orig. Alex. Ghica Vv. prin care spatarul Oh!o1g!te Sinjorj
este miluit cu rangul de agd.
lscdlitura Domnească.
Pergament

Act. Muzeul Saint-Georges

54.
1857, !1di 20.
Carte de la Caimacamul Domniei principatului Moldovei prin care
rarzgul de postelnic, agdi Stefan A. Sturzn.

să

hd-

rdzdşte

Act. Muzeul Saint-Georges

55.
1859, Nart 29
Zapis prin care Apostol Dabija, Ioan Costachi

şi soţia

acestuia

Md.riuţa,

vând lui Toader săn Vasile Tufă trei stânjăni la câmp în hliza moşii(i]
preot Costandachi Chiriac cu preţ căte 5 galbeni stănjănul, care stăn-
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jeni i-am .avut cumpărati si eu de la o soră a lui Toader Tufă.
Scrie poftit /ordachi Ilie dascaf.
Ad.

z.

Corlăteanu

Bârlad

INSCRIPŢII

4.
De-asupra

uşii

bisericii din

Mdrdşeni-

Vas/uiu

Acastă bisărică au plătit-o cu to11tă cheltuela Simion
preu ] oă cu sotie sa Frăsăna la anii 1832, Maiu 4.

[Moroşan,

dim-

Biserica are un Trestier românesc mnnuscris cu 242 feţe, început la 4. Febr.
1836 şi sfâr~it la 18 Martie „scris de popa Tomu monahul ce se zice Aftanasiti".
Biserica plistrcazi şi un pomelnic zugrăvit al ctitorului şi famil'.ei sale din
anii următori.

T. Pamftle

CROnlCf\
G. Popa-Lh1seanu : Incercare de monografte asupra

cetăţii

DrAstornl·Silistra.-Câteva însemnări despre vechiul nume Durostorul şi vechile populaţiuni ale DobrogiL în deosebi Traco-Geţii băştinaşi peste cari, pe malul
apelor. s'aşează prin veacul V şi VI a. Hs. Grecii întemeietori de oraşe.
Daco-'Oeţii lui l:lurebista, odată. după Romani, ajung să stăpânească pământul
dintre Dunăre şi C..arpaţi până la mare. pr:n urmare şi Dobrogea. Romanii întăresc
această regiune . cele două Moesii din care cea inferioarii .-cea de răsărit îşi dobândeşte prin Traian, spre ap ărare, castrul de Lt Durostor şi cel de la Troesmis (Igliţa).
Aici s'aşează legiunea V iar la Durostorum legiunea XI Claudia. Ca 'n toate părţile,
alături de lag1\rul militar s'au desvo ltat local ităţile respective, după cum adeveresc multele inscripţii. Bulgarii cuprind aceste regi uni cam pe la 660 făcându-şi din Dârstor
cetatea de căpetenie, lucrul ce-l probează multele isbiri ale oştilor bizantine în aceste
direcţii; mai mult. aici -şi·a aflat scaparea chiar şi Simion cel mai mare, crai bulgă
resc. încoltit de mânia Ungurilor, chemaţi într'ajutnr de împăratul Bizanţului (c. 893).
In faţa acestei cetăţi s'au aş~zat şi Pecinegii chemaţi de împărăteasa nouă şi tot aici
se pomeneşte şi de nişte locuitori conduşi de Talos, - Românul Tatul. Aici se'nchide
oastea bulgară înspăimântată de mulţimea Ruşilor varezi veniţi cu luntrele la îndemnul altui împa rat bizantin şi tot aici în 972 aceiaşi Ruşi aveau să fie nimiciţi după un
îngrozitor asediu, de Bizantini. Patriarhul Drâstorului e înlocuit cu un vechil al patriarhului bizantin. Peste 30 de ani Bulgarii di:l apus cuceresc pentru un scurt timp
cetatea, pentru ca mai apoi să fie pragul barbarilor: Pecenegi, Cumani, Tatari,
Stăpânirea Basarabilor, explicată în mai multe feluri , ţinu pâ nă la 1484 când Drâs·
torul se botcnă cu numele de Sili,tria şi se făcu scaunul unui sanîeac menit să stea
în coasta creştinismului cu ochi treji. Aici a poruncit şi Ilie turcitul, fiul lui Rareş.
Cu paşalele de aici, unii voivozi vor căuta să trăiască în parte, cercetându-i cu ve-
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dm~a şi dnrul. Cei ce nu vor vo.i. se vor cerceta cu tunul , cum a făcut Mihai şi Radu Şerban. în Sllistra chiar, ~au pe cur,rinsul ţărilor româneşti . învălmăşiri în cari
Tatarii de obiceiu nu "lipsesc . -un wac şi jumătak până în 1719 rând se 'ncheie pacea de la Cu ciu c .(a111argi după ce Silistra văzuse atâtea valuri ck s:î.ngc .
La 1809 Silistra e cuprins'.! din nou de oştile ru;eşti; la retrag~rea lor in anul mmător, se dărâmă întăriturile.
la 1828-9 urmează vestitele asedii rus e şti. Ruşii o şi stăpân~sc pănă la 1836, ca să
revie la 18fJ4 şi să se ferească de ea la 1877.
Pove stirea .aceasta se ceteşte c·u multă plăcere şi s"ar fi cetit cu mai multă încă , da .
că s'ar fi dat şi în traJucere textele streine, căci , trecând peste modestia autorului,
cartea aceasta se îndreaptă către lumea cea multă .

* N.

Iorga: CAteva

iştiri nouă

prhHoa1·e la hitoria Uomâuilor.

O danie a lui Vodă Barnovschi. bisericii domneşti din Botoşani, socotită a fi acea a sf.
Gheorghe. - Insemnări despre acei slujbaşi de pe la 1835 •cari nu erau totdeauna ignoranţi , trufaşi şi hrăpitori> a căror legătură cu poporul •p utea fi cu mult mai deasă . şi cu mult mai intimă decât a stăzi. câ nd s'au interpus forme cari, nu numai că
sunt strcine deocamdată săteanului , dar se pare că trebue să-i rămâe pentru totdeauna astfel>.- Părerile lui Vodă Ştirbei aşternute în nişte scrisori către Debrauz, cu privire la thestia ţărăneas c ă •pe baza teoriei false că muncitorul de pământ e simplu
thiriaş „- Profeţia lui Marc'Antonio Canini din 1869, despre întâmpl ările desfăşurate
în anul acesta în Balcani, în a doua ediţie a că rţei „Vin gt ans d'cxil",
• Virgii C;n·ah'nn : i' Uo\•ila ro~it~ . :;;tim m inunatu l rhip de povestire al
răzeşilor n oş tri : toate amănuntele 1ntr'un an şi toti anii 1ntr'un amănunt. lnccp cu
Ştefan \'odă şi isprăvesc cu ... Ştatu' La fel urmea ză şi d-l Caraivan în bucata "U delegaţie de ră zeşi\ o sch iţ ă istorică între alte schiţe mirene.
firul atâtor suferinţi, în loc să se de ~ curce, se face boţ şi se rostogoleşte peste 39
de feţe. 1n care nu lipseşte chipul şi gen eologia mitropolitului \ 'eniamin şi alţi Costă c heşti cari n'au ni::i o legătură cu Şuletea copilăriei d-lui Carnivan.
• ln numerile din urmă ale Albinei ,.Ci1;ci ojifuri domneşti" publicate de d-l General P. V. Năsturel.
" Cetim în "Ion Creangă" pe Septemb rie, p. 247 , o frântură dintr'un ravaşal d lui
N. / . Dumitraşcu , de loc din l:loureni-Dolj: „ ...la moartea unui bătrân al nostru de
vrw 95 de ani, noru-sa şi fiu . său au avut grijă că toate hârtiile [vechi] şi cărţile pc
ca ri citea el şi scria cu pană de gâs ă . i le-au pus în tron, ca să aibă ce ceti pe lumea cealaltă.„"

P.

Indreptări pentru no. trecut: pag. 21 , rândul 8 pentru dumi!orsali, trebue
dumisali; r. 16, p. Uriac e,:trebue Ureache; r. 35, p. 25, tr. 24; pag. 24 actul 22 e
din /anuar 18; pag. 27. r. 8, p. tăcmală, tr. tocmală; r. 20. p. au ştiut tr. am ş 1 i11t; pag.
211, r. 6, p. Cure, tr. Care; r. 17. p. Caşu, tr. Cahu; actul 29 e din Sept. 4; · r. 17, p.
Vărnar tr: Vărnav; r. 21, p. cheliueli tr. cheltueli; r. 23, p. 7282 tr. 7283; r. 26, p.
Sandu, tr. Sanda; r. 24 p. Banişte tr. Ranişte. Inscripţia 3, semnează T. Pamjile.
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De la

Administraţie:

Adeverinţe. S'au primit sumele, şi cu acest număr s'au trimis
adeverinţele

respe.::tive pentru D. O. Tuduri, Iaşi, 3 lei; 0-şoe.ra
Elena Anastasiu, Galdţi, 3 lei; T. Pamjile, Bârlad, 2 lei 50 b.; O.
CtJp. P. Oane, Bârlad, 3 lei ; D. Dr. Weinfeld, Bârlad, 3 lei; D.
Cap. Rdtescu, Bârlad, 3 lei; D . Sit. A. Petcovici, Bbrlad , 3 lei: D.
C. Werner, laşi, 3 lei ; D ra li/ie Al. Werner, laşi, 3 lei; D. Sit. I.
Danescu, Bârlad, 3 lei; D-ra C. Lacinski, laşi, 3 lei; D. C. M. Popescu, Go1uneşti-Vâlcea 1 3 lei; D. Cdpit. N. Scorţescu, Lăleşti-Fulga
Tutova, 3 lei; D.S. Ascher, lveşti-Tutova, 5 lei; D-na General Rentz
Bârlad, 3 lei; D-na Marg. Oavri/escu, Bâdad, I leu; D-ra Elena
Pogonatu, Bârldd, 3 lei; D-na Elena Maior Pruncu, Bârlad, 3 lei.
Poşta.

D-lui Col. li. Cartea vi s'a trimis,
Cine ne face cinci abonamente şi a trimite banii la
revista fără plată, un an întreg.

Administraţie

primeşte

[QJ================================IQJ
AU APĂRUT:

G. POPA-LISSEANU:

lnrnrrnre ~e monomalie a~u~ra rnHtii' Drânorul-~ili~tra
3 LEI

Tip. cMinerva>

N. IORGA:

rnteva ~tiri
nouă ~rivitoare la l~toria Românilor
•

30 BANI

Analele Academiei Române

_ _ _ _ _ 1·

@>

DIMITRIE A. STURDZA

lnsemnătatea lucrărilor

comi•liunei Europene de la

&•rile :Dunărei

3 părţi ; JO bani, SO bani, I leu

1856 la 1912
Ana\ete Academiei Române
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CRE ANCA, Revistă de limbă,

{) tf
pulară.

literatură şi artă po-

Anul VI. No. 10 pe Octombrie 1913, cuprinde:

St. St. Tutestu, fi. Ursacbe. -Poveşti.

Maria I. Mircea. Lt. A. Saint-Georges. G. [. Arleni.-Boli la vite, leacuri

şi

descântece.

n. I. Oumilrascu. O. Mihalache. Ion H. Popescu. Petru fi. Savin. fi. I. Popescu, Pr. Florea A.
ghici.- De-a le copiilor.
[. n. Mateescu. Al. M~isei, [. G. Yarlolomgi. Teofil Bim. ·-Datini! şi crectinte.

Dră-

O. Mihalatne. -- Căuşul dt' băut apă.
Elena H. Yomnca. O. Furtună. li. Al. Saint-Georges. M. lupescu. P. Ugl i ş.- Da1ine şi credinte.
G. Apostol, fi. lacobeanu. Tr. fihennan. fi. fira. St Manole, I. Mihailesrn. D. Urzită. Ion H. Po-

pescu.- Cântece.

Dumitraşcu. P.
de cuvinte.

A Moisei. "· 1.
O

samă

fi. Savin, H. Y. Hantesco, H. I. Munteanu. [. fi. Varlolomei.

H. I. Munteanu. [. Atanasiu, H. V. Hântescu. P. G. Savin, M. Lupescu. - Olume, jâ1ii, taclale.
P., n. 1. Oumilraşcu.-CRONICA.
Bibliografie.
llustratiune : Căuşe de băut apă.
Redacţia : T. Pamfile, Bârlad
;I: Administraţia: M. Lupescu,
str. Corbului

!'
i l

Zorleni-Tutova

ABONAMENTUL 5 LEI PE AN

Lista de persoanele cari au făcut donaţii muzeului „Saint-Georges"

--

Maria Andoniu, Bârlad, O, Alhu avocat Biirlad, Duluta Abramovitz
Madelena Angelescu Târgovişte. Alexandru Athanasiu avocat
de primar Bârlad, Adolf 'Abeles Botoşani, Nathalia. Gogu şi
Constrntin V. Alc:xandrescu Bârlad. Renee Ascher Iveşti-Tutova, CI.
Balii Biirlad. C. Bantas-Vel la ra Brăila, Nathalia Bojan Botoşani. Ana
Baltă Botoşani. Eugenie llotez-Golacu Botoşani Augustina Botez Ro·
man. Anna l3erescu Bârlad, Liily _Bercaru Bârhd, Olga şi Adela Brancovan Bârlad, Profesor Balsamo şi Doamna Miloska Paris. Sublocotenent A, Hursan Barlad, Bade magistrat Hraunschweig. Jean şi Sybille ChrissoveJi.ni Ohidigeni-Tutova. Annete D. Constandache [' ârlad. Ecaterina I. Grivăţ născ. Stroici laşi, Cecile D-r. Codrescu Bucure ~ ti . D na
Calmuscky Barlad, Doamna Cerckez născ. Enacovici Botoşani. Emanoii O. Ciolan Botoşani; Anibal I. Ciolacu, Botoşani, Căp. I. Cantemir
Roman . A. şi C. L. C0itStantin Negrileşt\ Tecuci . I. Cârjeu Brăhă~eşti
Tecuci, Nathalie An{ld Creţu , Bârlad,
Botoşani.
şi ajutor
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ANUL 1.-No. 4.

NOEMBRIE, 1913.

Miron Costin
===REVISTĂ DE CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE===
APARE O DATA PE LUNA

CZJPRINSZJL
DOCUmEnTE.-n. I. Dumitraşcu. r. H. ffiateescu, V. r. ni
colau, T. Pamfile, Al. 5aint-6eorges. Pr. 6h.
Vartota·meiu.
IH5CRIPŢll. ·- Pr. T. Băleişel.
tn5EmnĂRI . - Pr. T. Bălăşel.
CROnlCA. - P.: N. Iorga: Barbu Ştirbei ca educator, Două plângeri ale Episcopului de Râmnic Galaction (1821) şi Notele unui istoric cu privire la evenimentele din Balcani.-Buletinul Societăţii numismatice române.
ILU5TRAŢIUnE. - · Pecetea oraşului Bârlad din anul 1837.

REDACŢIA

ŞI

ADMINU~TRAŢIA:

===-= BARLAD
STRADA CORBULUI

W

EXEMPLARUL:

ln
ln

ţară
streinătate

. 25 de bani
. . . 35 "

"

- - Un

număr

~

1l

ABONAMENTUL ANUAL:

ln ţară
ln streineitate

. 3 lei
.... 4 „

vechiu 40 de bani

TIPOGRAFIA ŞI LEGATORIA DE CARŢI, C. D. LUPAŞCU
https://biblioteca-digitala.ro

/NTEf1EIETORI: Sit. Angelescu, Eugenia Botez-Ciolacu, Alex.
•
Ecsarhu. Căp. P. Gane, H. Gherghely. Lt.
L. Ghika-Brigadier,
!1. Lupescu, C. N. f1ateescu, V. C. Nicolau, T. Pamfile. C. Popovici, A. Saint-Georges. R. G. Saint-Georges, Emilia Stroic1, N.
I. Stroici.
lnscrierile urmează pănă la sfârşitu/ anului.

(j-l==================================~

D,E LA

REDACŢIE.

Adeverinţe.

D-lor C. O. Vartolomei

şi

N. I.

Dnmitraşc 1i: Se vor

înapoia

în

pachetele cu calendarele.

Lămuri"ri.
Materialul să ni se trimită întotfoau1rn recomandat, cu mărcute
de 40 de bani, pentru mai puţi n de 250 de grame,
Odată cu trimiterea, este .bine ca redacţia să fie înştiinfată :;;i
cn o carte postală în care să se arăte oficiul, ziua şi numărul de
pe adeverinţa postei.
Hărtiile '·echi, iotografiile şi orice alte lucruri vom primi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.
Cine înlesneşte dobândirea de material de la persoane cari nu-şi
dati samă de folosul publicărei lui, vo r fi mulţămiţi prin trimiterea fără plată a revistei.

Pentru publicarea documente/or, în lipsă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere l'ltine.
'l\xtul original se tipăreste numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăreşte cu litere cnrsi ve ca si formulele şi
cuvintele slavone, cu ca ri , iireşte, nu se poate confunda.
Textul închis în () a r ..ită explicaţiile.
Textul drept înc :1is în J. l arată întregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vedere.
Textul cursiv închis în [ j arntă t~xul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi necitete .
Textul fără însemnătate lăsat la transcriere, ca ş i cel neciiet
se înseam nă cu

~
~
BULETINUL SOCIETĂŢEI NUMISMATICE ROMANE An. X, Ianuarie-Iunie 1913, cuprinde :
Sutzu M . C. Ponduri antice inedite din Tomis şi Kallatis.
Knechtel W. Monete barbare din România.
Moisil Const. Monete şi Tezaure monetare găsite în România
mâneşti

învecinate. (Vechiul teritoriu geto-dac.

·

Medalia Academiei Române în onoarea d-lui D. A. Sturdza.
Bibliografie.
De la societatea noa-< tră.
Samar (în I. Franceză) .
Căiră amatori şi colecţionart, :
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A.nul 1.-No. 4.

X oembrJe, 1D13.

MI RON COSTIN
REVISTA DE CERCETARI ŞI MARTURII ISTORICE

AptU'e o

dată

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:

U

-- B Â R L A D -o
co 11 au L·u,
sT

D

"„ „

R

pe

lună.

ABONAMENTUL ANUAL:
In ţară . . . . . • . . . . . 3 lei
In străinătate . . . . . . . . 4 "

DOCZJMENTE
56.
1448 Iulie 5

Copii de pe suret[ulj uricului de la Ioan Petru vvod din
velet 5956 Iuli 5.
Inştiinţare facem cu aciastă carte a noastră tuturor cine pre
dănsa ar căuta sau cetind-o o ar auzi. Adică adivăraţi slugi credincioa(ă] a noastre pan Roşiţă şi D.. „ Cojă , slujind noaă drept
şi cu credinţă, deci noi văzănd a lor driaptă şi cu credinţă sluj·
bă căiră noi, i-am miluit pre dănşii cu osăbită a noastră milă
şi am dat şi am întărit lor întru a nostru pămănt moldove·
nesc, un sat anume Călimăneştii sub dumbravă, parte de gios,
unde au fost casa lui .... şcă şi a lui Ion Căliman şi pre Tutova
Broştenii, unde au fost casa lui Cojan şi sălişte cu loc de casă ,
unde au fost Căliman şi Bogeştii pre apa Tutovei, cu loc de casă,
cu vad de moară în Tutova, şi Luminata în fundul văi(i] Bogeş
tilor, păn la fântână, cu loc de prisacă, cu livezi de pomeţi. Deci
toate ce scriu mai sus, ca să le fie lor de la noi ocină şi moşie
cu tot venitul, copiilor lor, nepoţilor şi strănepoţilor şi a tot nia·
mul lor ce ni (-fi) să va alege mai de aproape, nestrămutat nici·
odată în veci. Iar hotarul, sate şi sălişti, ca să fie după hotarul
cel vechiu, pre unde ln veci a lăcuit.
1814 luni 7
Suretu di pe cari dau aciastă copie este din 7208 Mart 5 iar
cel sărbăsc precum arată deasupra, de acesta avănd trebuinţă şi
răzăşii ce au părţi în săliştile Călimăneşti, Giosana şi Tămăşănii,
afară din părţile meii hotărăti, ca să se ştie de unde să trag moşiile, le-"m dat aciastă copie iar celi de sus arătati, sunt în seri
sorili meii.
1814 luni 7
O isc. neci/ea/ă.
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Satul Călimăneşti este pe valea Tutovei, în apropiere de Lăteşti. Broştenii nu mai
sunt. Din cercetările făcute de mine, ar fi fost tot pe Tutova, în apropiere de !ana
(Hălăreşti}. pe lo~ul numit „ Broscărie " , unde după spusele bătrânilor locuitori, se gă
sesc în pământ rămăşite de cărămizi , lemne şi vase de lut. r 0 geştii sunt tot . p~ Tu·
tova, într'o mică văgăună ce'ncepe din vecinătatea şoselei Bârlad-Bacani, la km. 15.
Jn privinţa da!ării. pomenim că în Iorga, Istoria R.omânilor, Vălenii de Munte. 1!108
p. 344, se scrie : •Petru li. 1444 pretedend; .\ ugust 1448-„.1.449 •.

V. C. Nicolau
Bârlad

57.
1643, Februarie 10 BJr/ad.
Dregătorii de Bârlad şi alţii, mărturisesc pentru capi„
fanul Bofe şi jupâneasa lui, că au cumpărat un bătrân
din Creteni, pe Tutova, de la Constantin al lui Avram din
Tomeşti cu 28 de lei.

t Adecă eu Andeiaş şoltuzul şi cu doisprăcea părgari din targu din Bărladu şi preutul Chiriiacu de acolea ş.i Andonie potropopul din Năvărnieni şi Ionaşco Dinga din Bărladu şi Grozav vătă
manul din Năvărnieni, mărturisim cu (a Jcestu zapis al nostru înşine
pre noi, cum au venit înaintia noastră Costantin ficiorul lui Avram
din sat din Tomeşti de au văndut a sa direaptă ocină şi moşie un
bătrân din sat din Creţeani ce s'au ales partea părinţilor săi cu
vadu de moar[ă ] în apa Tutoveii ce iaste aşijderelea de ţinutul
Tutovei şi cu locu de ţarin ă şi cu locu de fănaţu, dumisali giupănului Bofe Căpitanul[u '. i şi giupăneasăii dumisali Ilinţăii dereptu
28 de lei bătuţi. Deci noii văzind pre Costanţin ficiorul lui Avram,
vănzindu aciastă direaptă moşie ce maii sus scrie din sat din Creaţeani, un bătrăn ce s'au ales partea părinţilor săi, de nimene nevoit, nici asuprit, ce de bună voia lui, însă aciastă moşie o au văn
dut la moartea părinţilor să i. Aşijderelea căndu au vrut să vănză
ac eastă moşie au întreba t pre t oată ruda lui şi pre toată podrujiia lui doară să va afla cineva să i-o plătiască şi nime dintru să
min ţ iia lui nu s 'au aflat să i-o plătiască . Pintr[u] acesta lucru vă
zind noii pre dumnealui giup ănul Bofe Căpitanul şi pre giupănia
s[a] dumisali llinţa dăndu-ii lui Costantin ficiorul lui Avram din
Tomeşti bani gata că ţi mai sus scrie, plătindu-i lui aciastă moşie
ce maii sus scrie, un b ă trăn din satu din Creţeani ce sintu pre
a pa Tutoveii, noii î ncă i-am făcut de la noii cestu zapis al nostru
ca să-ii fi e dum isali şi giupăn iasăi du misali de m ărtuire şi pre
cestu zapis al nostru ca să aiibă dumnealui căpitanul BofLe] şi
giupănea(a] dumisali Ilinţa a-şi faci dlreas[ă] domneşti pre aciastă ocină ca să le hie dumilorsali direaptă moşie. Şi pre mai mare
https://biblioteca-digitala.ro
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am pus şi peciatia oraşului şi peceţile noastre într'acestu
zapis ca să le hie dumilorsali de mărturie ca să s[ă) ştie. U Băr
lad vil 7151, Fev. 10.
mărturie,

Locul pecelei.
Pecetea oraşului, ca şi cea de la po 2; fondul negru în întregime.
O singură foaie, 3~/21 mm.
Pe verso foii a :!-a, un adaos de altă hârtie lipit: „ "I" zapisul de la Costantin săn
Avram ot Tomeşti din Creţiani pe un bătrăn ".

Act. Muzeul A. Saint„Georges
Bârlad

58.
1694, Sepfembrte 21
Zapisul de cumpără/ura unei jumălă/i de bălrân din Zătoni,
Jin. Tulovii.

eu Ion şi eu Gheorghiţă Şi eu Andreiu şi eu Vărlan şi
eu Focăşe şi eu Pricopie şi eu Tofana şi eu Ioana, ficiorii lui Costantin din Obărşieni scriem şi mărturisăm cu cestu ade[vărat] zapis al nostru precum ni-am tocmit cu dumn[ea]lui Ilie biv vei cluci[erJ şi de a noastră bună voe i-am vândut dumi-sali din bătră
nul Călimăniştilor p/L bătrăn din sat, din Zătoni şi parte noastră
şi parte verilor noştri Călimăniştilor. Aşe ni-am învoit şi ei să ţie
parte noastră din Călimănişti pentru aceasta ce o vindem noi lor
din sat din letoni de pe apa Tutovii. Deci pi de bătrân am vl\ndut dumisali din sat letoni din tot vinilul. Şi tocmala ne iaste cu
dumnf ea lui: că te pămă.nturi s'ar afla pe acestu giumătate de bătrăn
însă locu unde înblă plugul, să ne de dumnlui pe pă pămăntul (sic]
că te zece po/ 1 lar pădure, răpi ci-ar fi, să nu slăl socotească, să fie
cu păm s ntul acel negufat. Şi ni-au dat dumnlui (Joc alb] păr la
alesul locului. Deci di la ales să ni facă plată deplin si noi zapis pe căte pămănturi s'ar afla. Iară de am vre să-i dăm banii şi
să înblăm cu minciuni, să ţie locul şi să petrecem ruşine. Şi la
acestu zapis s'au tămplat mulţi oameni buni şi boeri cari mai gios
Lt 7203 Sept, 21
sănt isdliţi pentru credinţă.
Euclon, Eu GheCiorghie, Eu An 0 drei, Eu~Narlan, Eu 0 Focşă,
Eu 0 Pricopei, Eu~ Tofana, Eucloana.
Adecă

foae, se pare

scurtată

cu foarfecele,

tăindu-se

astfel

şi

alte

iscălituri.

·

Act. Muzeul Saint„Georges

59.
1715 Aug. 4.
Adecă

eu Alexandra. logofetiasa

ră posatului Vărlan

1 lumătate.
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celui mare, fac ştire cu această scrisoare a mea că urmănd unele
pricine şi jarvă între cumnaţii mei şi cuscrul nostru Armaşul Iftimi
de Senjorj, dănd pricină ei, cumnaţii mei, că el ar fi străin de altă
ţară şi că n'ar fi de viţă cu ei şi că să nu dau multă dzăstri de căt
moşie, sat întreg Culicenii la Hotin şi Bunenii la Suceava şi Dragomăneştii ce s'au venit din parte bărbatului meu Logofătu Vârlan
după ispisocul Domnului Eustratie Dabija vvod din let 7173 fevr.
23, iar mai apoi, el, cuscrul nostru, · supărăndu-să pănă la suflet,
fiind om jumărt {sicl şi ceşcin {sicl la inima lui, zicănd că el este di mai mare viţă de cât ei, s'au dus la locul lui de ş'au adus dre·
să cu multe iscălituri şi peceţi a mari domni de acolo, că esti de
mare şi veche săminţie. Care văzlindu-le fratele Ştefan Panaite
stolnicul, s'au cuprins de mare ruşine şi încă l-au mai dăruit cu
multe daruri, dându-i şi nişte pămănturi [/oe alb pentru un cuvânt)
cu pomături. Şi aşa ertând şi ei l=elJ nişte datorie, ce era datori,
au rămas pace despre toţi, mai dându-le şi eu jumătate de moşie
Ionăşeni de jos, ce o am despre Gavril visternicul cu curţile cele
mari şi cu iadzu, şi vecini, ca să le fie dumilorsali şi coconilor
dumilorsali de mulţămire şi pace în veci. Şi de la Dumnezeu
· blogoslovenie.
vlt 7223 Aug. 4
Alexandra Vârlăneasa. Ştefan Panaiti Stolnic. Şi eu am scris acest zapis de pace cu zisa dumisali Alexandrii Vârlănesii a logo·
fătului celui mari şi a Stolnicului Panaiti, denainte dumisali Armaşului lftemii de Senjorji şi fiul dumisali Ion.
N.B. La · rândul al 3-le de pe aciastă pagină, din scăpare de vedere s'au lăsat fradza din scrisoarea de faţă: <La măritişul fiicei
mele Marie după jinerile Ion Senjorju>.
Copie în condica familiei •Saint-Georges>, fila 9 v0 încredinţată de Tribuualul de
Dorohoiu la 1867 febr. 4, sub no. 877. O traducere legalizată a ei, în nemţeşte. !n
aceeiaşi condică, fila J 4-15, din 27 febr. 868.

Ac;t. Muzeul Saint„Georges

60.
1762 Aprilie 16
t Adic[ă] cu Tănase Arnăut înpreună cu soţul mieu Nastasii, am
dat adevărat zapisul nostru la măna dumisali jupanului Ioan Băz
gan ol Botăşeni precum se se ştie că am vândut o casi de nuiale a me în Tărgul Boilor cari casă am văndut-o de bună voea
noastră făr de nici o pricină. Şi casa cu ograd[ă 1 înse stânjeni
domneşti 31 despre Tărgul Boilor şi 25 de stănjini fundul de la
deal car~ e 1 să hotără5te cu dughenile dumisali Păharnicului Rădu
canului. Care pintri ~ughenile noastre iaste o uliţă şi pi din gios
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de dughenile nostre iar. iaste o uliţe iar dela vale să hotărăste
c'un loc de cas[ă] a mea. Care are faţa celui loc 14 stănjini domnesti despre târgul Boilor si pe de la vale de-aiste locuri iar iaste
uliţă. Şi tocmala mi-au fost cu 73 lei si pe tocmala ce am avut
me-au dat toţi banii deplin si aşa am dat aceast,ă] mosie că să
fie ocină şi moşie driaptă în veci dumisale şi fiilor dumisali 5i din
nea mul nostru se nu fie nimeni volnic a să scula că n'are nimi
triabă cu acest loc. Şi ocină au fost driaptă ocina a noastră. Şi la
aciastă tocmală s'au 1ămplat oameni buni care mai gios s'au iscălit.
Let. 7270 Aprilie 16.
Eu Tănase cu soţul meu Nastasia ne-am pus si degetele
Eu Thoader Pisoschi m'am întămplat
Şi cu Capitanul Roman m'am întâmplat
Şi cu Za[h]aria Starostele di ciocli m'am întâmplat
Şi cu Andrei şlicari m'am întâmplat.

O

isci1lilură nece/ea/ă

Şi

eu lftime am scris cu zisu lor.

Locul pece/ei Jârgului

Boloşani

Pe pecetea în fum se vede în mijloc o pasere şi o stea. Intre cercuri se ceteşte: "Pe
cela tărgu Botoşen[i}"

61-63.
Trei zapi" 'lle Episcopalul <le

Argeş,

Iosif I

1.-1796, April 1
Adeverez cu acest zapis al mieu la Uoc afbl precum să să ştie
că la mare trebuinţă ce am avut, pentru înplinirea banilor cu care s'au încă rcat această nouă Episcopie, banii răzăşilor din datoria Sfintei Mitropolii, ce au rămas din zilele răposatului proin mitropolit chir Filaret, m'am înprumutat dela (Joc alb} cu tal. 7700,
adeca şapte mii şapte sute, cu soroc de un an şi cu simfonie (sicJ
de a plăti dobăndă câte tal. doi şi jumătate la sută pe luriă şi la
numitul soroc, să am a înplini aceşti bani toţi cu dobânda lor.
Şi pentru încredinţare am iscălit puind şi pecetea şi adeverindusă şi cu iscălitura Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolitului i a
sfinţiilor sale fraţilor Episcopi.
1796 April 1.
Iosif Episcop Argeş, platnic
Pece/ea
11.-1797, Iunie 20.
Adeverez cu zapisul mieu la

măna (Joc albl

precum

să

se

ştie

că la mare trebuinţă de bani, pentru inplinirea datoriei sfintei Ehttps://biblioteca-digitala.ro
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piscopii la sf ă nta Mitropolie, cu care m'au încarcat, din cea ră
masă din zilele răposatilor mitropoliţi Cosma si Filaret, m'am lmprumutat dela (Joc alb} cu tal. 3500, adecâ trei mii cinci sute, în
soroc de un an şi dobănda să umble căte tal. trei pe lună la pun- .
gă. Şi aceşti bani au întrat la exoflisis ale unui zapis de tal. sapte
mii sapte sute, ce am fost dat la leat 1796 Aprilie 1. Deci la numitul soroc să am a înplini acesti bani pe deplin cu dobănda lor·
Iară nefiindu-i trebuincio}i, şi voind a-i mai lăsa, să umble şi de
aici înainte tot cu această dobândă. Şi pentru încredinţare am iscălit, punăndu-mi şi pecetea. Şi s 'au .adeverit şi prin iscălitura Prea
Sf. Sale Părintelui Mitropolitului stăpânului nostru i cu ale sfinţiilor sale intru hristos fraţilor Episcopi.
1797 Iunie 20
Urmează iscălilurile.

Pecelea

III. 1797 Septembrie 18.
Adeverez cu zapisul mieu la mâna (Joc albl precum s ă. să stie
că avand mare trebuintă de bani pentru cheltuielile meremeturilor
<;:e să fac la Mănăstirea tuturor Sfinţilor din Bucure şti, mitohul
sfintei Episcopii, find cu totul dărăpănată si din venitul Episcopiei
neajungăndu-să ca să poată ajuta si numitul miloh, pentru că şi
la Episcopie să fac destul meremeturi, fiind dărămată şi aceasta
din vremea trecutei răzmiriţe, deosebit de datoriea cu care iaste
însăcinată, m'am înprumutat cu tal. 1700, adecă una miie sapte
sute, în soroc de un an ş i dobănda să umble câte tal. patruzeci la
pungă pe an. Deci la numitul soroc, să am a înplini atăt capetele
cvt şi dobănda, fără cuvănt de pricinuire. Iară vrănd ca să-i mai
lase, ~i dela înplinirea anului înainte, să umble tot cu această
dobăndă. Şi spre încredinţare, s'au adeverit zapisul acesta cu iscălitura Prea Sf. Sale Părintelui Mitropolitului, Stă pănului nostru şi
eu m'·am iscălit, puind şi pecetea mea.
1797 Sept. 18.
Iosif Episcop Argeş
Do;ar \'o . 1

(hărtii

vechi) al arhivei Episcopiei de

Argeş.

C. N. Mateescu

64.
1804 Oct. 29
Leat 1804 Octomvre· 29.
Adeverez cu aciastă scrisoare a me la m ~ina giupănului Dumitru Gurâlată, precum că m-eu dat un vas de vin nevădrărit ~i l-am
v.'.idrarit eu. Polobocul, · 35, adică triiz:lci şi cinci de vedre şi vadra
https://biblioteca-digitala.ro
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si pentru banii viinului să-i dau dumisale 200
scănduri subţiri de coperit. Şi scândura să fie 18 palme de lungă; si preţul pe sută căte 12 lei pe sul'1 Şi s<i si le ei de la casa me, dară se taiu îndată ce s'a face vreme cJci acum este lemn ul îngheţat. Dar să-i fac si sasă mii de dranită scurtă de patru
palme, de cue de lemn, şi săsă mii de cue de cepuri, scurte şi
sasă sute de cue tot de ce puri mai lungi şi de gro[ a )ă pe pruba
me$terului. Şi pentru mai adevărată încredinţare am iscălit.
Eu preotul Vartolomeiu Jo satul Larga.
Eu diiacon ol Podu tovarăş la ace[a]st[a]
Şi eu vornecul Roat ă adeverez.
Radu Bacalu.
elite 30

părlale]

P c v- o c u

:u:da~

condeiu :

Iar draniţa si cuele nu le-am tocmit nici nu me 1-eu
pecum să vor găsi la locu lor.
Act. Pr. Gh.

plătit,

ci

Varţolomeiu

Larga-Bacău

65.
1812 Decembrie 2
Joni/ă Bumbu primeşle 25 lei, 15 parale de la Părintele Varlo[lo ]mei, da/orie pentru care avea zapis, ce /-a perdul; unde
s'a g ăs i zapisul, să rămâe răsuflat fiind-că mi-au plătit.

1812 Dec. 2

66.
18~8
Vodă

face doi poslelnici in
de cari se vor bucura.

/anuar 24.
Obârşeni-Tu!ova şi arală

sculirile

Noi Ion Sandu Sturza, cu mila lui Dumnezeu Domn
Tării Moldavviei.
Să

cu această carte a Domniei mele pentru Ioniţă si
Cozman din satul Ob ărşenii, tănt. Tutovii, că prin jaloba ce a\1 dat Domnii mele, au făcut aretare că ei de multă vremi
s'au aflat slujind poruncilor gpd şi a pămintului cu dreptate şi cu
silinti. Au făcut rugăminte ca să ne milostivim asupra lor şi precum si alţii cari au slujit, s'au inpărlăşit cu domneştile noastre
mile si agiutoriuri, să fii şi numiţii asemine miluiţi si agiu.taţi !
face

ştire

Stefănachi
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A cărora jalobă cercetăndu-să, s'au aflat arătările lor adivărate, ~i
nu li-am trecut cu viderea rugăminte lor, ci milostivindu-ne asupra lor i-am făcut postelnicei. Şi iată li ·s·au dat aciastă carte a
Domnii mele prin cari hotărim ca mai intăiu numitii să fie scutiţi
şi apăraţi de toate dările şi havalealile, ori căte vor fi asupra altora, şi întru nimica să nu fie suparati. Precum ~i de cătră d-lor
dregătorii tănutului, să nu să poa[ta] orăndui la vreo slujbă sau
poroncă, căci căndu va fi trebuinţa, să va orăndui prin diosăbită
carte gpod. sau a visteriei diosăbit, la slujbele rusămaturilor a
visterii. Să ai vă scuteală pi cin[ ci]zăci oi de gostină, cincizăci stuchi
i sfini de desătină, doă sute vedre vin de vădrărit. Aceste bucate
fiind drepte a lor, si vinul din drepte viile lor, nimăruia să nu dea
nimica. Asemene si pentru trei liudi oameni străini ci-ş vor pute
găsi si aduce de acum înainte de peste hotar, fără nici vre un amestec de vre-o dare cu lăcuitorii ţării, ne fiind nici din cei stră
mutaţi de la un loc la altul, nici din cei fugiţi peste hotar si in·
tori la urma lor. Cari adiveriti fiind prin mărturia dlor dregăto
rilor de margine că sint cu adivarat străini si fără nici un amestec de bir, făcăndu-i si visteriei cunoscut, sa aibă a-i scuti de toate dările şi havalelile în urmare precum să scutesc si alţi asămine
bejanari, oameni straini. Drept aceia poruncim Domniia me si dv.
dregatori precum si slujbasilor gostinari, desătnici, vadrari şi altor
zapcii, de către tot să s-ăl urmeze întocmai precum mai sus să
arata. Aciasta scriem.
1828 Genr 24.

Alex. hat '. man 1.
Constandin Popovici pah.

L. p. d.

Pe verso jos: S'au trecut la

condică.

Act. V. C. Nicolau

67.
1837 Nai 30

Epitropiia

moşăei tărg[u]lui Bărladulu1.

De cătra obstenii acestui tărgu Bărladu, cumpărăndu-să den sultan-mezat mosiia Cetăţuia ce au fost propieta a dsali Smăranda
Donici (născută Rosăt), soţie ds . .agăi Scarlat Donici, cu una mie
patru suti doi zăci galbini şi fl:lcandu-să închipuiri pentru mijlocu
cu cari să plătiască banii luaţi cu împrumutari, dobânzile lor si
cheltuelile prilejite mai înainte cu giudecăţile, cu ob~tească conglasuiri s'au hotărăt ca acesti bani să s[ă] analoghisască pe stănhttps://biblioteca-digitala.ro

57

MIRON COSTIN
jănii

si pe căfi stănjini va plăti fiişticini, să nu fie supăraţi
cueva, rămănănd stăpănitoriu . Care aceasta făcăndu
să, să vini căte doi galbeni de sf<'injăn , rămăind slobod, fără cerere de plată locul de emas, hotărăt a fi din brazda despărţitoare
de locul de hrană, pi zare dealului pănă in apa Trestienii şi pănă
în apa Bârladului, căci emas[ul] lăsat, s'au cuprins în plata locului
de hrană ci s'au înpărfit fiisficărue. Deci pentru zăci slănjini ln curmezăş, loc de hrană, ce au cumpărat dl Eni Cambur în hliza lui
Dumitrache Arghire a căruia stănjăni sa răzăşăscu despre răsărit
cu alţii patru stănjăni tot ai lui, si dispri apus cu Dumitrache Arghiri, au şi plătit doîzăci . galbini blanci prin Andrei Gheorghiu,
banii analoghii[il. Iar lungime acestor stănjăni purcegători din apa
Trestienii si în sus spre miază noapte, fiind aciastă hliză mai sculă. Scădere stănjănilor din lungime s'au dat în lăţime căte un stăn
jăn fiisti căruia hliza5. Şi a5a şi dum. Cambur i s'au cuvinit pentru zăci stănjăni, doîzăci. Dar plata i s'au luat numai pe zăci, precum mai sus sa aratii. Căruia spre întărire vecinicii sale stăpâniri,
s'au dat aciastă scrisoare încredinţată cu iscăliturile noastre şi punere peceţii tărgului. Anul 1837 luna Mai 30 zile.
a da

de

hrană

dejmă

Jurge vornic. Manolachi Zahariul
No. 597.

Pismovoditel,
Grigori Hristu

Pecetea ·are ca legendă , „Pecete tărgului Bărladului ,
(anul necetet"'' 1815)". Jn mijloc, fecioara cu paserea,
pomii cu roade şi deosebit 3 peşti.
Asupra împrejurărilor cumpărării moşi e i Cetăţuia sau
Tre5tiana, vezi I. Antonovici , Documente Bârlădene II p.
297 şi urm. Actul mi I· a comunic3.t d·l Oustave M. Finkelstein .

T. Pamflle
68.
1839 Iunie 30
Tărgul

Tecuciului Anul 1839 Documentu No. 168

Dumnealui Comisul Teodor Bosăe au plătit lei 6M, par. 2, adică
sute sasă zăci si patru lei i doî parale după analoghie făcută
de obstie pentru numărul stănjănilor de loc aflaţi înprejur după
figura încungiur ă rii şi în chipul următor, după de iznoavă rnăso
rbte urmat ă ce s 'au găsit in încungiurare crăcmi i ce o are în târgul Tecuciului, la mahalaoa Branişte, în partea apusului pe moşăia tărgului , care este luată în schimbu de la proorocul Samoil
şasă
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şi f ocşa, rămasă
logofăt şi cavaler

din cumpărătura făcută de la dumnialui marele
Costache Conachi, însă:
stânj„ pal., par. gospod
10
la răsărit
13
la apus
37
la amiaziză
32
la amiazi noapte.
92
adică noîzăci si doi stănjăni.
După care plată, pe temeiul documenturilor ci si obştie are pentru proprietaoa aceştii mosii, rămăne dumnealui coms. Bosăe vecinic stăpăn pe locul mai sus arătat a crăşmii cu urmaşii dumi·
sali din niam în niam, avandu-s dritul stăpânirii si afară la câmpu după dreptăţăle încuviinţate de obstie in trii clasuri, spre care
sfărşăt în temeiul de propietate i s'au dat acest documentu iscălit
de noi epitropii cesai obstiii, spătar Costandin Vidră şi neguţăto
rul Gheorghe Dobrovici cu puniri !;'a pecetii obştii la una mie opt
sute trii zăci si noi, luna Iunie în trei zăci zile.
Cost. Vidra spat. 11':1 Gheorghe Dobrovici.
S'au trecut acest document la condică în fiinţa me, medelnicer Costache Ciuhureanu, însărcinatul cu căutarea trebilor casăi
obştii supt No. una sută sasăzăci şi opt.
Cost. Ciuhureanu medei.
Pecetea puţin ovală: în mijloc trei frunze sub care e o r.oardă dă viţă la care aîn mijloc un. strugure iar la capete câte un cârcel cu trei bobiţe ; la clreapta şi
la stânga, câte un spic; împrejur : "1837 t Peci[eteaj obştii tărgului Tecuciului ·•.

târnă

T. Pamfile
69.
1841 Naiu 22

Carie domnească prin care Aleco Slurza biv vei spalar, Ră
ducan Cazamir, medelnicerul loni/ă Gâlcă şi şalrariul Mano/a~
che Ivanovici suni numi/i mădulari în li//uila comisie îndemăna
toare iconomiei rurale statornicite în lasi,
lad, acea din Iaşi fiind cenlrală.

Inmânarea

căr/ii

Botoşani, Bacău

si Bcir-

se face la 27 Maiu.
Act. Muzeul Saint.-Georges.
70.
1844 februar 16

Holărîrea

Jribunalului de Roman în procesul din/re banul Ioan
https://biblioteca-digitala.ro
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lui, Căminăreasa Maria Botez pentru averea
pe urma rapos. Căminar Vasile Botez.
Act. Muzeul Saint-Georges.

şi maştiha

rămasă

71.
1851 Iulie 8

eu Niţă săn Niţă Lungu, căzind în grea boală şi temăndu
de moarte, pănă sănt în minţele mele, las la mâna soţii mele
Ioana şi fraţilor miei ce sint dator[i] să înplinească si ce voi a1851 Iulie 8
v[e la pi la cineva să scoată .
Datoriile
Adică

mă

Lei

pr.

36 - Dintre aste să să scază de la dlui coconu Mateiu si
oca poru[m]b pentru varză.

şăi-

zăci

Arătările_ înpărţălei

Caru cu boi să-l ea băetu
Plugu cu toate ale lui să fie ale băetului
1 una vacă cu doi vifăi să ea nevasta
2 junci să-i ea nevasta
2 vocilălei (?) băeatu
l o junincă de vaca a fetei
1 un mânzat tot al fet[e]i
1 una iapă a · băiatului
· 10 oi ale nevestei
10 oi ale băiatului cu fatLa]
1 una purcea a nevestei
2 ale copiilor
1 căldare mare a nevestei
I caldare mare care au fost părinte ] a]scă

să

o ea baeat. si o

polomeacă

1 polomeacă să o ea fata
1 sapă să o ea nevasta
2 ale copiilor
l pereche de fiară de cos să o ea nevasta
I pereche a băiatului
2 saci a nevestii
1 una cergă si un sac a fetei
1 una cergă a nevestei
1 una cergă a băeatului care este a carului
1 una cergă a fetei
Calu şi o vacă să le vânză ::;i s3 far că 1 celor
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deaînpreună

şi să plătească

si datoriile ce voi ave, din vitele a-

ceste.
Scrie popa Amza. Marlori: Dumitru Stancu, Zamfir Delciu, Pci rvu Stroe, Stan Tutică. Pecetea Bourenilor din Dol1. pomenilă le
No. 52.

Act. N. I.

Dumitraşcu

Oara Dâlca

72.
1853 April 25
Carie de numirea Căminarului G. Senjorj în rangul de spă~
Jar.

Noi Ghica Voivod
Pergament.

Act. Muzeul Saint-Georges

73.
1858 Ianuarie 9

Tibucani în 9 Ghenari 858
Părinteşte

te blagoslovesc

Vasilică.

Nu poale veni la bolez fiind bolnav de când a fosl la vânai,
mai ales pe aşa vreme şi drumuri. Dta vei chibzui sau pe CC
Costache, sau pe CCna Agripina sau vii ruga pe CC Manolachi
Mişoiu, pe CCna Catinca să fie naşi. Milostivul Dumnezău s ă fie
întra'giutor Lenţii pentru a ~ a uşurare şi a o vedea sănătoasă . O a·
facere bănească apoi, cu Buzdugan.
Graţioase

Hârtie

timbrată

cu

iniţi a lele

Ioniţă

ccmplimente
Botez, agă

I. H.

Act. Muzeul Saint-Georges

74.
1858
Copie de pe scrisoarea conlelui Valevski 1 căiră consulalul de
Iaşi şi ambasadorul de Constanlinopo/e.

Maiastatia sa Imperatorul socoate unirea principatelor ca unica
ce ar feri ţerile de ori ce complicaţie în viitor şi le-ar
asigură soarta, cu toate că aceasta se vedi că aduce îngrijări de~erte unii puteri iar alteia se pare căi se jignesc oare care interese.
Divanurile alese vor rosti opiniile lor întăi asupra unirei iar cât
despre princip e, a fi indigen t rsicl s a u nu, aceasta ca o cvesti e
euro peiană, u rm ează a se hotărî la confe ren ţi ile de Paris.
Act. Muzeul Saint-Georges
combinaţie

1

WaJ„,v„rl<i.
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75.
186/, Noembrie 20
Răvaş cu adresa: Iubitului meu părinte, dums. C. C. Ioan Botez, Marile agă şi cavaleriu, cu fiiască supunere. La Tibucani.
.... B ă diţa Vasălică s'au pornit la Botosani de vreo opt zile. Mosioara Do .... au trecut-o către mine cu 330 galbeni posesie... altă
nimică nou de căt moartea lui Constantincă ... Vârnav ... Trimi/epuţuntel moron si puţine icre moi... Nineacăi sărutări
.... Botez
Act. Muzeul Saint-Georges

76.
1865 Dec. 30
Principatele-Unite ale Romaniei. Atestatu de Gimnasiu Clericale.
In numele M. S . Principelui Domnitoriu. Ministru Secretaru de Statu la De partamentulu Culteloru si alu Instructiunei Publice. Veden du Ra portulu Rec/arului Seminariului din f/uşi No. 79 prin
care s e a rata ca D-lui lacovu /fJimie născut în comun. Jgeşlii, Jud.
Tu/ova, au frecentatu si absolvitu Cursurile Gimnasiului Clericalu
din f/uşi. Pe temeiulu § 193. Sectia 2. Cap. 5. din Regulamentulu
Sc6lelaru ; Atesteasa ca numi tulu .Jacovu lfJimie la esamenulu din
urma a cursului absolvitu, au meritatu notele urmat6re: din Teologia Dogmatica Prima. din Teologia Morala Eminen/iă. din Pedagogie - . din Matematica Prima. din Limba Francesa - . din literatura latină si romana Prima. din Literatura Greca - . din Istor.
~i Geogr. laica si eclesiast. Prima. din Medicina popuraria -. din Agronomie Prima. din Pastorala -. din Caligratie şi dess. Prima.
Conduita Bună. Musica Vocala, Prima. Musica Orienl. Eminenl.
Dreptu care pe temeiulu atestatului de facia se da D-lui /acovu
lflimie d reptulu de a se bucura de prerogativele si avantagele
ce'i atribuescu legile Tierei.
Ministru Culteloru si lnstructiunei publice, Neci/e/
Loc sigiliului
Capulu Sectiunei, Bolinlineanu
Sectiunea Scoleloru. No. 175. Anulu 1866 luna Decemvrie 30 în
zile.
L. p. M. c. şi i. p.
Imprimat.

Părţile

cursive sunt întregi ri de condeiu.

V. C. Nicolau

INSCRI PŢII

5.
Pisania bisericei parohiale din cam.
mana/i:

t

SJrejeşlii

de jos, jud, Ro„

Cu vrerea Tatălui si cu aiutorul Fiului si cu săvărsirea Duhttps://biblioteca-digitala.ro
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hului Sfant, ziditu-s'au ac[elastă sfăntă şi dumnezeească biserică
înpreună cu toate podoabele ei din temelie intru cinstea şi lauda
Prea sfintei Troiţe, cu cheltuiala dumnealui jupăn Costandin Bu-·
zescul şi a dumneaei jupanifei Mariei şi a coconilor dumnealor
Nicolae şi Ilie. In zilele Prea înăltatului Inpărat Carol al şasălea,
a căreia începere a fost la anul 1733 Mai 10 dni.

6.

In curlea acestei biserici se găseşte o
de piatră cu următorul res/ de inscrip/ie:
ţ Cu ajutorul lui Dumnezeu
gust 12 leat 7232 .... Ionaşco ....

bucală

din o cruce

rădicatu-s'au această

sfântă ....

Au-

7.
Siambe În

aceas/ă biserică:

Jupan Constantin Buzescu.
Jupaniţa Maria.
Coconii: Nicolae, Ilie, Păuna

şi

Maria 1•

8.
Pisania bisericei filiale din că/unul Runcu, corn. Slrejeşlii de
jos, jud. Romana/i:
ţ Intru cinstea sfântului slăvit[ului] mar[elui] Mucenic Gheorghie fost-au această sfl_ântă] biserică zidită de marele Ban Dragomir i de jupaniţa ego Vilae, di sănt trecuţ[i] peste 234 de ani:
căria surp ;1 ndu-i-să boltele şi învălişu de tot şi pe alăturea încă
şi zidul i tămpla şi primezul tindzi[i] era crăpat rău încăt au stă
tut pustie peste zece ani. Iar acum prin îndemnarea arhimandritului Doroftei, igumenu Hurezanu 2, Şetrar TeodorinHcu Zamfira soţia sa i cu ajutorul al tuturor creştini[lor] prin epistat[ ul] sin Chir
Hristea o au prenoit dup[ă] cum să veade cu ferestri, acoperindu-să cu şindrilă dă gorun bătută deasă cu ţinte de fier şi cu tavan de scânduri de brad. Carea cu blagoslovenia Preasfinţii sale
părintelui chir Neofit Episcopul Rămnicu[lui] s'au tărnosit acum
la anul 1830, stăpânind prea blagocestivul Jnpărat Nicolae Pavlovici a toată Rusia.

Pr. T.

Bălăşel.

' Dintre cei doi băeţi N icolae, a muri!. iar Ilie este tatăl ultimului barb1t din familia Buzeştilor, Constantin . mare căminar, ctitorul bisericei din corn. Strejeşti de sus.
Cfr. N. Iorga, Inscripţii dirţ Biserirele R.omăniei. 1, p. 173. Azi , moşiile şi comunele
Strejeştii de sus şi de jos. sunt în j. Romanaţi.
~ Runcul era sat de moşia mănăstirei Hurezul din jud. Vâlcea,
a Din acest Teodorin trebue să se tragă actuala familie Teodorihi din Drăgăşani.
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INSEMNARI
4-8.

Jn biserica parohială din Slrejeşlii de jos pe un Ceaslov boga/, edi/ia din 1817 a lui Veniamin Cos/ache Mi/ropolilul Moldovei, se găseşte scris de mâna lui Cos/andin Buzescu biv
vei căminar.
cu multe sfinte rugăciuni şi slujbe bicel mai mic între robi[il lui D[umne]zău Costandin Buzăscu biv vei Căminar şi s 'au afierosit sfintei bisărici o/ strămo „ asca d[umi]sale moşie Strejeşti din sud 1 Vâlcei,
pe care bisărică au zidit-o din temelie cu a d[umi]sale strădanie
şi cheltuială spre vec[i]nica pomenire a tot neamul creştinesc unde se prăzmueşte hramul Tuturor Sfinţilor şi al mai marilor V[oe}
vlo]zi Mihail si Gavriil, fiind cursul anilor 1820 Noembre 8 cănd
s'au tărnosit biserica în zilele Prea înălţatului nostru Domn Alexandru Nicolae Suţu V[oe]vod şi ale Prea sfinţiei sale de D[um]nezău iubitoriul Episcop Rămnicului Chirio Galaction.
Costandin Buzăscu biv vei Căminar.
Acest ceaslov

înbogăţit

săriceşti, cumpăratu-s'au dă

Toi

pe

filele aceslui ceaslov:

Eu cel mai mic între frafi, Mărin Pătru Ciocoiu m-am făcut preot
la leat 1840 ln z1le[le] Prea luminatului Gligore Ghica Voivod.

Mai la vale:
Să trăiască
învăţând

omu căt dă mult şi să fie căt dă învă!at.... blănd si
pe alţii, pre sine rămăne învăţat şi.... nafar cu ale sale

bunătăf[il.

Mai la vale:
Anul 1839. Anul 1839 am fost cel ce mă văz isciilit ipistat pe
moşia d[umnealui] marelui C ă minar Mihalache Darvăr2 Buzăscu.
Ca să fie ani[i] ~tiuţ[i] am iscălit 1839 Iunie 2C!, zioa Sfântului Ion
Botezători ul]. Cel ce va ceti, să .zică Dumnezău să-l erte.
Pascu ....

Mai Ia vale:

La anul 18ll3 luna lui Ghenarie 26 au răposat
ca si filil nd .... am însămnat intru acest ceaslov.
1843 Ghenarie 30.
Ilie Petrescu sin Petre ....

soţia

mea Mari-

I. jud tţ .

~

din

Familia Darvary

încuscrită

cu

Buzeştii,

este azi

singura

Strejeşti.
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9.
In biserica din Runcu com. S!rejeşlii de jos pe un Anlhologhion, tipării la Râmnic, în zilele Episcopului Climenl la lealul
1737, se află aceaslă însemnare :
Ac[i]astă

carte fiind cu totul veche şi nelegată s'au legat din
nou prin cheltuiala sfinţii sale părintelui Anthim ierod liaconul]
Rămnicean[ul) aflăndu-să cu lăcuinţa la sfânta mănăstire Hurezu,
ca să fie pomenit, la satul din Runc.
[1]837 Aprilie 23.

Pr. T.

Bălăşel.

CRONICA
N. Iorga: Barbu Ştirbei cu. educato1·.- 0 vieaţă pe care o stăpâ neşte
modestia, iubirea de adevăr şi idealismul devotat patriei şi naţi unei ". lncepută în cinstea unei gospodării oltene, care nu se poate închipui fără muncă, încăl
zită în lumina învăţăturilor sănătoase din apus. încercată în slujbele , în nevoile ţărei ,
p,e care mai târziu avea s'o stăpânească şi să-i în tocmească alături cu Chiselev acea
rândueală „ pronunţat originală de la 18::34", şi sfârşită în clii;a când năzuinţele principale se înfăptuiau. Vieaţa aceasta plină de fapte rămâne, -pentru cine poate să ră
„hărni~ia,

mână, - ş i adapă, creşte, educă.

N. lo1·g11.: Două 1>la.ngerl a.le I<~plscopnlni de Ri\mnlc Ga.iacUon (1821). „Două petiţii , adresate la 14 Decembrie 1821 lui Metternich şi im·
ratului Austriei de Episcopul de Râmnic, Galaction, adăpostii la Sibiiu în timpul tmburărilor revoluţionare. Vlădica se plânge că, scos din singurătatea sa pentru a i se
da cârja, fusese constrâns de Alecu Vodi: Suţu a-i da 400.000 lei".
* N. Iorga: No,ele unul istoric cu prh•lre ln. evenimentele
din Balcani. Constatări luminos expuse cu privire la semiţiile di.1 dreapta Dună
rei, cu creştineşti incheeri cari „nu caută a îngusta nici un drept naţional existent astăzi' dar cari „sunt de natură a face să se respingă pretenţii cari trei: dincolo de acest drept, mijlocul de care o minte luminată şi un suflet cinstit- necesare şi în că
lăuzirea popoarelor-au a se conduce",
• Buletinul Socletăţel numismatice roma.ne, pe Ianuarie-Iunie, cu
sumarul arătat pe coperţile acestui număr.

Indreptări

pentru no. trecut.

Pag. 33, r. 19, pentru pădurişti, trebue păduriţi; actul 39 e din 1743 iar 40 e din
1753; la no. 43, sJtul Başăni să se adnoteze: îndreptat cu altă cerneală: [Ojbă[rjşăni;
pag. 41, r, 8, pentru scltimul, tr. schimbul; pag. 42, r. jos, p. cheltueaia tr. cheltuiala.
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De la

Administraţie:

Adeverinţe. S'au primit sumele, şi cu acest număr s'au trimis

respe.:-tive pentru D. Cdpit. Şepte/ici, Bârlc:d, 3 lei; D.
P. O. Savin, Jorăsti-Covurlui, I leu 25 b.; D. Or. P. Mihai/eseu,
Galaţi, 3 lei; D. Const. Lupaşcu, Blăgeşti-Tutova, 3 lei; D. P. Iacob
Idem , 3 lei ; D. P. Iancu, Bereşti, 3 lei; D. Cripit. C. Derzeanu,
Bârlad , 4 lei 25 bani: D-na Eufrosina Maican, Galaţi, 3 lei: D.
lt. Burson, Bârlad, 3 lei; D. Sit. FI. Stânc11/escn, T . Măgurele, 3
lei: D. Prof D. Holban. Buzău, 3 le i; D lt. O. Dinapoi, Craiova,
3 lei; D. 7: Popovici, Zorkni-Tutova, 2 li:i: Păr. /. Antonovici, Bârlad. I leu; D. V. Ooraş, Brăil<J, 3 lei; O. Sit. Budac, Bârlad, 3 lei :
D. Maior Mihai/eseu Bârlad, 3 lei; D. C. Zamfirescu, Podu-Turcului, 3 lei; D·na Constantinidis. Criveşti-Tutova, 3 lei; D. Lt. Al. Clodeanu, Bârlad, ·3 lei; D. N. /. Dumillaşcu, Gara-Dâlga, 3 lei, D.
O. Florescu, Vâlsăneşti-Argeş, 3 lei; D. C. N. Moteesca, R.-V.âlcea
15 lei, D . Capii. O. Ooifov, Kotoşani, 3 lei, D-na Georgeta OhicaDeleni, Iaşi, 3 lei, D. Lt. Al. Saint-Oeorgl's, Bârlad, 5 lei, D·na
Emilia Stroici, Botoşani , 20 lei, D. Darv. Cr. Voiculescu, Lisa-Teleorman, 3 lei, O. Dr. V. Rdşcarw, Inşi, 3 lei , O. Em. Carapeanu,
Bârlad, 3 lei. (Urmează).
adeverinţele

~

Au

~
apărut:

N. IORGA

Barbu Stirbei
ca educator
'
Analele Academiei Române

20 ban i.

N. lnRGA:

Versuri nouă. ale lui Jenă.chită
Văcărescu
'
Analele Academiei Române

20 bani
N. IORGA:

Două

plângeri ale Episcopului de Râmnic Galaction
Analele Academiei Române

20 bani
N. IORGA:

Notele nnui istoric cu privire la evenimentele din Balcani
Anal ele Academiei Român e

20 ban i
M.

C. SUTZU

Monete inedite din

oraşele

noastre pontice

(TOMIS, l\ALLATlS, lSTROS'
Analele Academiei Române
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JON CREANGĂ, ~e limbă, literatură şi artă
pulară.

po-

Anul VI. No. 11 pe Noem.J:)P.1'e" 1913, cuprinde :

O. Mihalache. -

Pistorni ul. :

.;~„~ \~

Al. Vasiliu. - Despre din cel~ţ,pb·poralefr:·•
[. H. Mateescu. O. Urzică, Al.
,';-]. V„ Jiâll~ -Gâcitori.

fih. fira. - Văcarul si sar · · ;'iiF"~e\)'"
S· P. [hiricel. [. [onstan!inrnu. - Vrâ"µ~ rrnece .
Or. Virgiliu Cioban. H. I Oumitraşrn. o. furtună. fi. I. Popesrn. [. M.
Datine

şi credinţe.

Drăghici. Al. Saint-G2orges.
Boli la oameni, leacuri şi descântece.

M. Lupescu. Pr. Florea A.

Po~escu,

P. fi. Savin.--

Al. Moisei. [. Atanasiu. fratii Kahu. -

Hatalie Pri coµ, Lucrelia Pribeşteanu. [. M. Popescu. H. 1. Dumitraşcu, 1. H. Popmu. 1. lacobeanu.
fi. Apostol. M. Lupescu. St. St. Tutescu. [. fi. Vartolomeiu. - -- C;întece.
P.-Cl~ONICA.

Poşta Hedactiei. Poşta Adminislra!iei. Bibliografie.
llustra!luni: Pistornice.
Redacţia:

T. Pamfile, Bârlad
Administraţia: M. Lupescu,
str. Corbului
I
Zorleni-Tutova
ABONAMENTUL 5 LEI PE AN

f==;;;:zeul „SA!IYT-G70RGES;=;in Bâr:7~1
~

SE POA7 E CERCETA

r;i

Joia şi Duminica intre orele 5 şi 6 dup.1 amiază

l!::::occ::::::=

===::l

c:::=J

c::==:::::J

~

t;1

=====-oi:=dJ

Prin Administroţia revistei • ffiiron Costin », Bârlad se pot
dobândi următoarele luc:rări oe
Pr. I. ANTONOVlrI
1. Istoria Comunei Bogdana CLXXXVIIL -478 p. Lucrare
premiată de Academia Română . . . . . . . . . . . Lei 6.00
2. Tipografiile, Xilografiile si Legătoriile oe c:ărţi din
Bârlao, (colab. Or Creţu) Î31 + 37. p. . . . . . . . . Lei 2.GO
3. Doc:umente Bârlădene 1 Cirţi domneşti, de scutiri, acte
de proprietate. inscripţii si însemnări , ale lfoerice!or din
Bârlad, premiate d~ Ac;; demia Romc.înă , 538 p .. . . . Lei 6.00
4. Documente Bârlădene li Actele de proprietate ale
Casei Obştiei Târgului Biiriad, premiate de Academia română, 432 p . . . . . . . . . . . . . . .
. Lei 6.00
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ANUL 1.-No. 5.

DECEMBRIE, 1913.

Miron Costin
===REVISTĂ DE CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE===
APARE O DATA PE LUNA

CZJPRINSZJL
ffiULŢUffilRE.

-

<ffiiron Costin>

RĂ :llĂŞIŢl VECHI ŞI STRĂVECHI . --· T. Pamfile.
DOCUffiEHTE. -- n. I. Dumitraşcu, 6. florescu, 5t. ffianole,
C. H. ffiateescu, V. C. nicolau, T. Pamfile,

Al. 5aint-6eorges. Pr. 6h. Vartolomeiu.
In5CRIPTll. -- Pr. T. Bălăsel .
1nsEmnĂRI. -- A. 5aint-6eorges.
CROnlCA.-P.: Conferinţa d-lui A. D. Xenopol

la Bârlad. - Revista Ortodoxă. N, Iorga: La cloche de Carageorges destinee a la chapelle de Topola, Studii şi documente cu privire la istoria Românilor (voi.
XXII şi XXIII). - Calendarul revistei • Ion Creangă• pe 1914.

ILU5TRAŢIUHE. ·- Rămăşiţi

REDACŢIA

ŞI

vechi

şi străvechi.

ADMINISTRAŢIA:

= = = BARLAD - = =
STRADA CORBULUI

U

EXEMPLARUL:

ln
ln

ţară
streinătate

. 25
. . . 35

-· Un
TIPOGRAFIA

ŞI

oe bani ~
„ „
ll

număr

ABONAMENTUL ANUAL:

ln
ln

ţarC1

vechiu 40

LEGATORIA DE

. . .

streinătate

oe

CARŢI,
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. 3 lei
. . . ... 4 „

bani C. D

LUPAŞCU

INTEHEIETORI: Sit. Angelescu, Eugenia Botez-Ciolacu, I. Chris soveloni, Alex. Ecsarhu. Căp. P. Gane, H. Gherghe/y, Lt. L. GhikaBrigadier, f1. Lupescu, C. N. Hateescu, V. C. Nicolau, T. Pamfi/e, C. Popovici, A . Saint-Georges , R. G. Saint-Georges, Emilia
Stroici, N. I. Stroici, G. Cutoveanu.
lnscrierile urmează pănă la sfârşitu/ anului.
~=================================================[j]
DE LA REDACŢIE .

Adeverinţe.

N. I. Dumitraşc1i : Se vor înapoia
rescu. Tot astfel.

după tipărire .

D-lui

O. Flo-

Lămuriri.
Materialul să ni se trimită întotdeauna recomandat, cu mărcute
de 40 de bani, pentru mai puţin de 250 de grame ,
Odată cu trimiterea, este bine ca redacţia să fie înştiinţat ă ~i
cu o ca rte postală în care să se arăte oficiul, ziua şi n11m ă rul de
pt: a deverinţa poştei.
Hârtiile \'echi, fotografiile şi orice alte lucruri vom primi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.

Cine î nlesneşte dobândirea de material de la persoane cari nu-şi
dau samă de folosul publicărei lu i, vor fi mulţămiţi prin trimite·
rea fără plată a revistei .

Pentru publicarea documente/or, în lipsă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere latine.
'l'extul orig inal se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăreşte cu litere cnrsive ca ş i formulele şi
cuvintele slavone, cu cari, fireşte, nu se poate confunda.
Textul înch is în () arată explicaţiile.
Textul drept închis în [ ] arată întregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vedere.
Textul cursi v închis în [] arată t:!xul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi neciteţe.
Textul fără însemnătate lăsat la transcriere, ca şi cel ne c iteţ
se înseamnă cu .. „ .

A APĂRUT:

CAlENDAHUL REVISTEI „ION CREANGA"
PE 1914
A se cere de la T. Pamfile, Bârlad, str. Corbului
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Lei 1. 5 0

Anul 1.- No.
·-·

:s.
--

Decembrie, 1913.

MI RON COSTIN
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

A piue o
R E DA CŢI A Ş I ADMINISTR A ŢI A:

- - B A R LA D ·- sTRAoA

CORB VLU I

da.tă

pe

lună.

TI

A1;QNAMENT U L ANUAL :
ln ţară . . . .
. . . . . 3 lei

J1

ln

LI

străinătate

. . . . . . .4 "

Domnul I. CHRISSOVELONI~ mare proprietar în Ghidi·
digeni-Tutova, a dăruit revistei noastre O SUTA DE LEI.
Pentru nişte muncitori cari voim să facem temelie puternică micului nostru început, sprijinul dat de d-l Chrissoveloni ne este cu atât mai însemnat, cu cât o atare
bună voinţă pare astăzi cu totul neaşteptată.
Mulţumim d-lui I. Chrissoveloni cu căldură şi-l încredinţăm că prin acest dar a făcut un bine cu mult mai
mare de cât cel ce-a crezut că face.
„MIRON COSTIN"

..

RĂffiĂ51TI VECHI 51 STRĂVECHI

D-l ' N. I. Munteanu, acum învăţător în Zărneşti -Jorăşti , jud. Covurlui, mi-a trimis de mult pentru Revista «Ion Creangă » patru
_lucruri g ă site în satul d-sa le de naştere, cari din felurit e pricini,
n'au pu1ut fi pomenite p â nă acum, unde fuseseră îndreptate.
Le dau aici.
In alăturata figură se văd reduse la scara
1
/ 4 trei din acele lucruri:
Sus, un pinten de cavalerie în destul de ruginit, având « şporul » alcătuit din raze iar semicercul prelungit în jos cu un soiu de poală ~~
1 ~<Tft
care a re întipărite pri n lovire nişte şanţuri, \\. : . \~. ·-:-:~!ij
puncte şi două brâişoare. Pintenul se leagă '.fi~· . „
!j
pe dedesuptul călcăiului prin ajutorul cârligi· ~ - ·
-··,,.,
lor, din care unul se vede, iar pe deasupra, prin cele două inele.
Dedesupt sunt două topoare de piatră rupte din ureche. Intâiul
are cu adevărat forma toporului.
Al patrulea lucru e un pinten care seamănă mult cu cel din
vremurile noastre şi pentru aceasta nu l-am mai desemnat.

T. Pamfile
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DOCZJMENTE
77.
Fără dată.
Această scrisoare veche făcută de Popa Petru.... Văndeanu ol
Cioroi de care nu au putut-o să o cetească, acuma nimenea fiind.
Ion Dumitraşcu.
Scrisoarea: .... dat-o adică ..... am preţuit şi am împărţit pre îndoaă de la vale la carată partea fieşti căru[ea], cum să numeşti ,
toţi fraţii o paru şi Măriia o parii, scăzăndu-să comăndările din
sumă.

t[ a ]l[eri] bani.
Toată periusăia casăi

273
48
17
7
14
24
20

3

Ce scrie în diiată
Un cal ce l-au văndut Mariia
O

vacă

Au văndut oile
Au văndut doi rămători
Au văndut făină
Au văndut părumbi patru sute ocă
Fa/a a doua, par/ea de sus rup/ă: apoi:
O

scoarţă

O

velinţă

Doi saci de lănă
O vadră cu cercuri de fier
O putină mare
Un cojocu itru l?J
plugul i cu fiiarăle lui..„
Act. N. I.

Dumitraşcu

Oara Dâlga
Act. doljean.

78.

1645 Iunie 12, Suceava

Noi Vasile Voevoda, boje rniloste gospodari dzemli
rnoldavscol.
Dat-am carte domniei meli slugii domniei meli lui lonaşco Crisian Spre {sic} ca se hie tare şi puternic cu carte domniei meli
a ţine ai sei direpţi vecini din sat din Ionăşeni cari i-au înpărfit
cu nepoţii Ţîrîi fsicJ şi ari dzapis de la dânşii şi de la boerii domhttps://biblioteca-digitala.ro
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niei meii, pre nume Vasian şi frati-seu Nicoară Miron şi Dânil
Rusul şi Ioan Holoop şi frati-său Iftimi şi Agapie ce întu { sunt?}
sc[h]imbaturî din satele jupânesii lui Cristian. Aşijdere şi trei Ruş[i]
ca au venit din ţara lechască după moarte Ţîrîi şi s'au oprit pe
lăngă jupânesii, pre nume : Dânil şi Irina şi Simion. Iar cui i-a
pare cu strămbul. să vie să ste di faţi înainte Domniei mele.
isc. V. Voevod L. o. d. Suceava, viet 7153 luni 12.
Ca
3vo.

şi

no

r.,

din „Condica ce documen turile vechi a familiei Sendgordge 1866 11 , pe fi la
la 4 febr. 1867 de tribunalul de Dorohoiu sub no. 867.

încredinţată

Act. Muzeul Saint-Georges
Bârlad

79.
1683 Decembrie 12. BArlad
Zapisul lui Cons/. Bogescul prin care vinde a şasea parte din
a op/a parfe din jumă/ăle de sa/ din Clăpăneşli, pe Tu/ova,
cu pairu lei, lui Mihăilache Ţopa.

t Adecă eu Costantin Bogescul ficiorul llisaftei în Crăciuneas ,
scriu şi mărturisăscu cu cest adevărat zapis al nostru întru măn a
dumnisali nepotului Mihăil[a]chi Ţopei ca s[ă] fie de buni credinţă şi mărturie precum eu de bunt voe mia de mine nevoit, am
văndut a mea ocini şi moşie ce am avut eu de la mama, din sat
din Clăpăneşti den gium[ăjtate de sat din parte din sus din a
opta parte ce s['al vini mamei Elisaftii, a şes a \ parte, partea mia
din ş[ăls[ăl fraţi ci săntem din mama, la înpărţire. Iar Candachei
nepootia noastră nu i-am făcut parte pentru zăci lei ce-au măn
cat mamei. Cu vatră de sat şi den cămpu şi den vad de moar[ă I
dintr' apa Tutovii, şi cu locu de grădină şi din tot locul cu tot
vinilul ce a hi parte me. Care parte de moşie este la ţinut. Tutovii. Şi cănd am vândut-o, mi-am întrebat fraţii şi nepoţii ca s[ă]
o cumpere eii şi n'au vrut să o cumpere ei nici unul. Deci am
văndut-o dumisali lui Mihăilache Ţopei în patru lei bani bani {sicl
gata {ce mi-aul dat întru măna mea. Şi'n tocumala noastră s'au
tămplat dumnealor Abăza Coroiu vornicul şi părintele Veniamin
egumenul de Răchitoasa şi frate-mieu Ioresl Călug[ă] rul şi dum·
nealui Vas[i Ilie Popa vornicul de Bărlad şi preuţii cei d[ o ]mneşti
Ignat şi Grăjdeanu o/ /am' şi preotul Miron ol Bogeşti şi Gligore
Orzul o/ /am şi Gonţia ol Pogana şi alţi boiari şi oameni buni
carei mai gios au iscălit, Şi pentru ca s[ă] fie de bună credinţă
am iscălit ş i eu înpreuni cu dumnealor. Şi s[ă] aibî a-ş face şi
dres domnescu de pe zapisul meu, ca să-i fie driaptî ocină şi mcl

Oe acolo

fa d ecă

d in Bârlad\.
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şie

feciorilor şi nepoţilor în · veaci. Să
Ot Bărlad vlt. 7192 dech. 12
Costantin sin Ilisafta iscai, Monah~lorest, Gligori$0rzul, Gon t>ţea,
ţirei Ignat is{ca/J, Vasli}lie~Ghid, Abăza Coroiu vornic, Veniamin
Ermonah, t Erei Grăjdeanu, Az popa Ion o/ Tifeşti m'am tămplat,
t Isca/ popa Miron, t Isca/ Ion Bogescul, ţ Az Antiohie .„„„ Az
Vasile Gălcă vornicu, ..„Pascal Armaşul m'am tămplat, Az Vasilie
Vornic iscai.
Pe verso fo ii a 2-a: „t Zapisul de la Costant[in) Bogesculu, ficiorul Jlisaftii ln Cră
du misa li

şi giupăneasăi şi

s[ă] ştie.

ciuneas[a) pe a
parte de sus 11 •

şa sea

parte a lui din parte mâne-sa din pl de sat de

C lăpă n eşti

din

Act. Muzeul Saint-G"eorges

80.
1696 Sept. 1,

laşi

Adecă eu Dănilă scriu şi mărturisăsc cu acest zapis al meu pre
cum de nimi silit, nici asuprit, am vândut a me diriaptă ocină şi
moşie ci-avem la sat . la Zetuni pe apa Tutovii, am vândut dumisali Ilie vei Stolnic dirept 60 lei, din cămpu şi dintr'apă şi din
vatra satului şi din păduri şi cu pomi. Această moşie am văndut
to [ a]tă parte me şi a fraţilor miei, căt să va alege. Şi aciastu zapis l-am făcut denainte dumnialorsali a boerii cari mai gios sănt
iscăliţi. Şi pentru credinţă am pus degitul.
Dănilă @ ,
LJ las li 7205 Sept. 1
G„„ spăt. martur, Oprişanul martur, Az Neculai „ .„ vel log iscai.

Act. Muzeul Saint-Georges

81.
c. 1750
Molitva ta priote Ştefan Preotul şi molitva ta Egumen di la biserica lui Carage f.să]nătat[e]. Aceşti oameni Stan Codrescul şi cu
un frate a Dănis au multă pricină pentru neşti moşiia acolo la
Vinişeşti. Ce să mergiţ să l[i] luat sama pe zapis ce au şi precum
vef afla ade v ărul, să ni faceţ sti re să putem lua sama. Şi fiţi s[ă]nă
toş[i].
. . „ ..

starost.
Act. Muzeul Saint-Georges.
82.
1780 Iulie I.

17

Cu mila lui Dumnezeu Noi Costandin Dimitrie Muruz
oejvoda, domnu ţerii Moldaviii. Facem ştire cu acest hrihttps://biblioteca-digitala.ro
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sov al domnii meii tuturor cui să cade a şti, că iată domniia
mea cu al noastră milostivire dat-am şi am miluit pe credincios
boiariul nostru dum. Iordache vei med[elnicer) pentru slujbele
sale cu aceşti ţăgani de mai gios arătaţi ce sănt din ţiganii gfoslpod streini după carte răpousatului domniasa Grigorie Alexandru
Ghica vvoda din anii 1776 ce ni-au arătat, anumi Petre Ţăganu
bucătariu săn Neculaiu, cu ţiganca lui Marie şi cu toţi copii lor.
Aşijderea şi Stanu Ţiganu care au luat pe Ioana Ţiganca, fata lui
Costandache, driaptă roabă a d-sali med[elniceriului). Aceşti ţi
gani de mai sus arătaţi Petre Bucătar cu ţiganca, cu copiii lor şi
Stan cu parte lui din copii, să-i fie de la domniia mea danie şi
miluire şi drepfi robi dumisale vei med[elnicer]. cu tot rodul lor
în veci şi hrisov de întăritură statornic[ă) neclintit şi neruşit nici
odată pe cari să-i stăpânească dumnialui şi niam din niamul dumisale cu bună pace. Intru care hrisov am pus şi al noastră domniască iscălitură şi pecete. Spre aciasta iaste credinţa a însuşi
domnii mele Noi Costandin Dimitrie Muruz vvoda şi credinţa a
pre iubiţi fiilor domnii mele Alexandru vvoda, Dimitrie vvoda,
Gheorghe vvoda, Panaiotache vvoda. Scrisu-s'au hrisovul acesta
la scaonul domnii meii în oraşul laşii la cea dintăi domnie a
noastră la Molda via de credincios boiariul nostru Dimitrache Văr
nav vel duci [er I întru al treile an al domnii noastre. La anul
1780 Iuli 1.
Io Costandin vvod.
Trei iscă/i/uri necileje.
Dim. Vărnav vei cluci. procil.
foaie

litografiată,

învederat în

alcătuire , da că

nu

şi

în cuprindere, falsă.

Act. Muzeul Saint-Georges

83.
1788, Februare 17, Petersburg.

Cu a lui Dumnezeu

milă

avtocratorisa a toată Rosăia
i proci i proci i proci. Preasfinţiţilor Mitropoliţi a Moldo-Vlahi(i) şi
a Unglo-Vlahiili 1, de Dumnezeu iubitorilor episcopi, cinstiţilor cei
din parte bisericească i cei de bun niam şi cătră noi cu iubire
credincioş boeri, ostaşilor, orăşănilor şi tuturor lăcuitorilor din
domnia ţării Moldavii ş'a ţării Rumăneşti, a noastră inperatorească bunăvoire şi milostivire.
La toate descoperirile răzmiriţilor ca totdeauna făr dreptate au
deschis Soltanii turceşti cătră Rosăia. Strămoşii noştri şi noi însuş
stăpânitori tronului Rosăi l iJ, luănd samă pentru apărare n'au fost
Noi Ecaterina a doa

împărătrifa şi
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cugit numai de a birui pe vrăjmaş ci au fost înpreunat cu ace
mare răvnă a noastră, spre a scoate norodul cel credincios al lui
Isus Hristos, a isbăvi bisărica ortodoxăi f creşlinăl de cel păti
mitor necinstit giug, al Agarenilor.
Cel dintru preînălţime Dumnezău ceau blagoslovit armele noasire totdeauna cu biruinţă asupra vrăjmaşului creştinescu, pentru
celi necoprinsă ale lor giudecăţl, ni-au învrednicit la aceli vremi
pe toţi creştinii acestor îndistulate pămănturi ce sănt căzuţi supt
chinuitoari stăpănire a Muametenilor, a prăznui cu bucurie pe ace
desăvârşire şi a lor scăpare.
Şi aşa, cu nădejde de răvnitoare fericire, sfărşindu-să ce de pe
urmă a noastră răzmiriţă cu Turcii , cei ce au rămas biruiţi , am
întărit prin legăturile ce noi am făcut la pace. soarta a tuturor lă
cuitorilor creştini de la ţara Moldovie şi de la ţa[ra ] rumăniască,
cu aceste, păzăndu-le toate folosinţăle şi bunele mijlociri a stă
pânirii duhovniceşti şi mireneşti şi deosăbit a tuturor locuitorilor.
Despre o parte aveţi înştiinţare de bunătate inimii noastre şi de
aceia părintească purtare de grijă pentru voi, ca pentru un norod ce esti
de o lege cu noi, care totdeauna au tras şi trage ş' acum la dânşii
a nostru acoperemănt. Despre altă parte însuş sămţăţ cu greii închipuiri ace nesfărşifă răutate din stăpânirea Soltanului turţăsc,
supt care o pre puteţi voi a socoti: măcar o zi a nu vă temi de
ră puneri vieţii ş'a averii voastre. ucidere ace chinuită a Ghicăi ,
Domnului Moldavii şi altor ai dv. boeri.
Vă dăm veşti ace groaznică pildă cănd pe la curte noastră pentru aceste urmări şi pentru altili multi ce s'au făcut în pămăntul
vostru ş'au fost zis ocârmuirii turceşti cum că aceli cu noi pus[ă ]
sfinte legături ce di obşte sănt ştiute zădicnesc di a face să li
(sic) înpotriva privileghiurilor ş'obiceiurilor voastre, şi în loc de
a să căi, ni-am întămpinat numai cu o răutate, cu înşălăciune şi
cu vicleşug, unite aceste cu călcare de pravilă prin care de
isnoavă au deschis răsmiriţă.
Pentru aceia a noastră oştenească puteri este pornită asupra
vrăjmaşului. Deci Turcii nepădind la hotarile noastre, s'au întă[m}
pinat cu a lor prăpădenie dar după cum şi noi la aceasta de acum întămplare iarăş şi iar esti în inima noastră a diiafendipsi lege
şi orlodocsască biserica grecească şi ca să aducem la norocit stă
pân cele creştineşti noroade ce pătimesc din varvaricească tirănii,
întă1 di ' nştiinţare pentru aceasta de obşte tuturor lăcuitorilor din
ţara Moldovei şi din ţara Românească, care fiind că sufere vrăj
măşasca gonire şi prăpădenie ce i să face [de] cătră oştile turhttps://biblioteca-digitala.ro
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ceşti, doresc de ace ortodocsască şi creştinească lege şi hrănesc
în inimile lor bună încredinţare la diafendipsala noastră, acestor
fel di oameni, le făgăduim noi deplin acoperemânt de la armele
noastre.
Douâ ale noastre puternice arme es ca să biruească pe . acel
vecinic vrăjmaş creştinesc. Curănd o sumă de ostaşi dintr' aceste
arme să pornesc la pământurile voastre, vor goni pe Turci din
veţuire lor de acolo şi vor întări a voastre neprimejduiri, vor fi
pentru a voastră apărare înpotriva fetii neprietenilor şi lăcuind cu
voi, vor fi fraţi ai voştri. Urmările trecutii răzmeriţi încă sănt proas·
pete în fănere minţii voastre. Odihna voastră dintr'ace vreme au
fost mai divarată (sic) şi ma~ i] adivărată de cât ace din zilele pă·
cii. Cu asămene orăndueală şi dragoste vin ş'acum la voi ostaşii
noştri. Ocârmuitorul acestei oşti a noastre fiind Marşal Graf Ro·
măntov za Dunavscoi şi Cnez Potenchitavce-s cu iubire de oameni. Şi dreptate lor este îndestul cunoscută de voi. Aceasta cade
voâ o noo mijlocire de a voastră folosănfi. Dv. boeri şi toţi păvă
ţuitorii ţărilor, adunaţi-vă într' o inimă şi · veniţi spre întâmpinarea
polcorilor noastre, straşniţi (sic) şi veteşi ostaşi a pămăntului vos·
tru şi uniţi toate putere voastră cu ale noastre arme pentru a bi·
rui pe turci din toate locurile. Ace răvnitoare cu ferbf n]tală sălinţă
a voastră va fi cu răsplătire după cum s'au răsplătit de la noi
mulţi pentru acele deosăbite ale lor slujbe la trecuta răzmiriţă cu
multe fel uri de daruri. Aşijdere şi voi sfinţită bisericească pute·
re, păstori turmii creştineşti, luaţi paloşul duhnvnicesc după cum
zice cuvântul lui Dumnezău, deşteptaţi pe acei ce sănt chemaţi la
arme ca să-i înpileze pe vrăjmaşi ce viforăsc biserica lui Dumne·
zău. Această de acum vreme este ce mai bună. Aceste zile sunt
cele folositoare. lnălţaţi a voastre rugăciuni cătră Dumnezeu ca
să trimată din cer a sa milă la cea diiafendipsască credinţă or·
todocsască să fie o stăpânire după cum este o lege, ace rusă·
nească cu a voas( r] ă.
S'au făcut la tronul nostru în oraş Sfântului-Petru, la luna lui
Fevruari la 17 zile de la moartea lui Hristos la anul 1788, de în·
părăţiia noastră la anul 26.
La acel adivărat s'au iscălit cu însuş a ei înpărătească mărire
a me aşa:

Ecaterina
S'au
Copie,

tipărit
dacă

în Sant Petreburgu la tipografiia sfântului

Sănod.

nu o traducere, din acea vreme

Act. Muzeul Saint-Georges
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84.
1797 Ianuarie 20
La leat 1797 Ghinar 20
Adecă eu Măriuţa, fata lui Ioniţă Călin şi Angheluşii Tudorcisii, carii mai jos voiu pune şi degitul în locul de peceate, făcu·
t-am adevărată şi incredinfa1ă scrisoare mea la mâna a fiică·me
Casianii şi a nepotului meu Lupul sin Casiani, preacum ca să s[ăj
ştie că partea mea de moşie din tot locul ce s'ar aleage din si·
leaşte din Cucuiaţii, şi din cîmp, din pădure şi din apă şi din
tot locul, care unde ar mai face, am socotit mai înaintea pănă
a nu mă cuprinde sfârşitul vieţii meale şi pănă îm sănt minţile
întregi şi sănătoasă, să facil diiată şi să dovedescu gândul meu
cătră moştinitorii mei cii mai aleaşi, Casiiana fata mea şi nopotului meu Lupul sin Casiianii, cei mai sus arătaţi. Cu carii voesc
ei moşiia mea, şi altele ce-aşi mai avea, ca să
să stăpânească
mă pome[nea]scă şi să mă grijască după moartea mea, preacum cu dreaptate minţii meale am dăruit şi limba mea au grăit.
Că oricarii din fraţii mei sau din judecători sau din boeri, sau
din cei bisericeşti sau din cei lumeşti, s'ar ispiti a-m strica diiata,
să aibă a da samă şi răspuns la înfricoşată zioa aceia a răs
plătirii înaintea Judecătorului celui drept şi nefăţarnic. D[ o jmnul
nostru Is. Hs., D[ujmnezeul cel adevărat, aceasta.
Eu Măriuta care am [fă]cut, mi-am pus şi degetul.
Şi am scris cu zisa mătuşii Măriuţii,
Eu preutul Nistor din sat Bălcanii.
Monahia Casinna-ce se găseşte printre ctitorii Bisericii sf. Voevozi din Larg11
(jud. Bncău) este fata Măriuţei, fata lui Ionitli. Cli.lin. din satul Cucuetii, (com.
~olonţu). Lupu după mli.rtnria d-lui Gheorghe V11rtolomei-om în vrâstă-(nepot
de fiiu al "Preotului V11rtolomeiu"-din care se trage tontli. f~milia "Vartolomeiu"
de pe valea Trotuşului)-este fiul monahiei <,:asianei - de mai sus;- pe lângă numele „Vartolomeiu" - purta şi nu inele Lupu.
La această dată după cum se vede-Preotul \'artolomeiu bătrânul, nu era
încli. hirotonisit.
Satul Balcanii face porte din comuna Taslău, jud. Neamţ, aproap e de Cucueţii Şolonţului.

Act. Pr. Oh. Vartolomeiu

85.
1799 Fevruarie 10
Foaie de zes/re
Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am
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Foaie de zestre ce am dat vară-mea Anastasiea după simfoniea
ce în scris am făcut cu maică-sa, adecă cu mătuşă-mea Melaniea
monahiea ce o chema pe mirenie Mariea, fiica raposatului jupă
nului Damiean, cum în jos arată.
1 rănd de haine de sevaiu cu flori de fir, îmblănite cu singeap
negru.
1 rănd de haine de vară, binişu de atlaz sadea, dezblănit şi roichiea de alesătură.
1 rănd de haine, binişu de maltez îndoit, îmblănit cu singiap
negru şi roichiea de şamu îndoit.
1 scurteică de purtare mai ponosită.
1 scurteică de ghermesut îmblănită cu singiap negru.
1 roichie de şamu mai ponosită.
1 roichie de alagea cu mătase.
1 păreiche cercei de aur cu căte şapte picioare cu mărgăritari
mare.
1 inel de aur cu un dieamant şi cu doao robinete.
1 păreiche paftale de argintu poleite şi cu colanu' lor de şireturi bune.
1 bohcea de imenele de încinsu.
1 zăbradnic cu orbote de pieptu
4 cămăşi fomeieşti cu piepţi şi cu mânecile de borangicu.
2 .cămăşi de pânză iar fomeieşti.
1 plapomă de cutnie cu trei perne.
1 saltea de cutnie cu trei perne.
1 pernă mare de căpătăi cu faţă de pânză de borangic în borangicu.
4 perne mici cu feţele asemenea.
1 ciarşaf de borangic de aşternut.
1 scoarţă de Ţarigrad.
1 farfurie de argint cu linguriţa ei.
6 taiere de cositori
6 tipsii de cositori.
6 păreichi cuţite cu lingurile lor.
1 masă mare de pănză vărgată cu bumbac.
12 şervete asemenea.
1 peşchir de borangicu.
1 peşchir de bumbac.
1 boşcealîc al gineriului.
1 boşcealtc al nunului.
4 testemele de călţunari.
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i un testemel al soacrei.
mare de haine.
1 lighian cu ibricu-lui
2 sfeşnice de alamă cu mucările.
Pentru doi boi= tl. doaăzăci.
Pentru o vacă -=t l. optu.
1 căldare mare.
400. Adecă lei patru sute bani gata.
Şi dela milostivu Dumnezeu tot darul
1
1

camaşe
ladă

desăvârşit.

1799 Fevr. 10.
isc.
Din

colecţ ia

Rămnic.

n e descifrabilă .

mea de acte

şi

scrisori din trecut.

C. N. Mateescu.

86.
1803 August 8.

Io Alexandru Costandin Moruzi Vvodii, cu mila lui
Dumnezeu, domn ţării Moldovviei.
Toader Borş post[elni]ce[I] ce sa află cu lăcuinţa la ţint. Vasluiului, prin jaloba ce au dat către Domniia me, au arătat că moşul său, au slujit curfii gospod fiind ispravnic de aprozi, cum şi
el încă s'au aflat slujind curţii gpd la multi poronci şi trebuinţă
a pămăntului cu silinţă şi dreptate. Şi au făcut rugăminte ca să
nu fia supăra t cu dăjdii şi cu alte havaleli. A căruia jalobă cercetăndu-să de cătră Domniia me, s'au aflat arătările sale adivarafi.
Şi mai înainte vreme, atăt moşul său au slujit curfii gpd, fiind ispravnic de aprozi, cum şi el au slujit curfii gpd, fiind postelnicel ,
cu silinlă şi dreptate, după cum să adivereşte din carte gpd ce
s'au văzut la măna lui. Deci netrecănd Domniia me cu vedere, cu
rugăminte lui, ce făcând milă , hotărâm prin carte aceasta ca să
fiia scutit şi apărat de toati dăjdiile visteriei, cum şi de toate alte
dări şi havaleli, ori căli vor fi asupra altora, el întru nimic să nu
fia supara t. Cum nici de cătră dregătorii fănutului să nu să poată
orăndui la vre-o poroncă , căci cănd a fi trebuinţa , să va orăndui
de aice prin diosăbită carie gpod. Diosăbit am mai făcut Domniia m e mi l ă cu dânsul şi la s lujbile rusematuri să ai b ă a scuti
a cesti bucali, adică cincizeci şt u pi, s fi ni, di desăti n ă, cinzăci oi di
goşti n ă şi una sută vedre vin de vă d rărit. Aceste bucate fiind
d repte ale sali, să nu să superi întru nimică cu cereri de plată .
Cum şi pentru trii liudi, oameni străini ce-şi va pute găsi şi aduci
dintr'alte ţări de peste hotar, pentru slujba casăi sale, cari fiind
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de margine că sunt străini cu
de tot birul visteriii, cum şi de
toati alte dări şi havalelile ori căti vor fi asupra altora lăcuitori.
Aceştiia întru nimică să nu fie supăraţi, rămăind ca să poată că
uta numai de trebuinţăle casăi sale. Pentru care poruncim Domniia me, atât dv, ispravnici de finut Vasluiului cum şi altor boieri
slujbaşi şi zapcii ce veţi fi orănduiţi, cu orice feliu de slujbe şi
poronci gpod, de împliniri, de cătră toţi să să urmezi întocma
după cum mai sus să hotărăşti.
1803 Aug, 8
L. p. d.
Vei logf.
Act. V. C. Nicolau.
Bârlad
prin

adivărat, să

mărturiia dregătorilor

fie

scutiţi şi apărafi

87.
i838 Iulie 10

llarion, cu mila lui Dumnezeu Epi[s]c[opul] Argeşului.
După arătarea cucernicului prot[opo]p Dimitrie, al plăşei de
sus sud 1 Argeş, că bis[e]rica dela satul Vîlsăneşti, moşie moşte
nească, fiind de lemn, veche dărăpănată, s'au îndemnat lăcuitorii
de acolo a o preface de zid. Pentru care printr'acest petceluit, iată
dăm voe şi blagoslovenie a să face înceaperea prin cucernicul
prot[opo p cu molitfă după obiceiu. Şi isprăvindu-să de tot lucru,
cînd vor fi toate gata. să să şi tirnosească după învăţătura trata1838, Iulie 10.
jilor. Aceasta scriem.
Pecetea Episcopiei
Act. G. Florescu,
Vâlsăneşli · Argeş

88.
1847, 31 Der.:embre

Vu/Jurul cu

coroană,

cruce în

gură şi

Slobozire din

armele în ghiare.

slujbă

Din polcu 3 al oştirii Romăneşti, soldai Toma Dominică Udrea
din satul Vâlsăneş/i, judetul Argeşu, intrat la slujbă în anul 1842
in puterea Regulamentului Ostăşesc partea Hu § 397, şi după
porunca lnălţimei Sale Domnu şi Stăpînitor a toată Ţara Românească Gheorghle Dimitrie Bibescu Vvd cu No. 64 împlinindu-se sorocul, s'a slobozit din slujbă. Drept aceia i s'a dat acest înscris de la Dejurstva oştirii cu iscălitura şi punerea pece1 · judeţul,

https://biblioteca-digitala.ro

76

MIRON COSTIN

(ii în oraşul Bucureşti la 1847, luna Decemvr. 31 şi i s'au slobozit
lei cincizeci din banii benefisului său, iar ceilalţi una sută îi va
priimi de la Cârm~irea locală.
No. 3159. Suplinitorul datoriilor de Şef al oştirei,
Polcovnic, Necile/
Dejurnoi Ştab-ofiţer
Polcovnic, Necile/.
Pecetea cu vullurul de sus şi legenda: „Dejurs/va os/iri rurumîneş/i.
Tipăritură: părţile

cursive sunt întregiri cu condriul.

Act. G. Florescu. ·
89.
1850 April 6
Judeţu Argeş,

plasa

Argeşului,

neapărată trebuinţă

....... Arsenie are

ca

satu

Vîlsăneşti

să meargă

prin

ţară

du-

pă negoţ de goştină de stupi, călare pă cal negru, in sorocu dă

3 săptămîni. Apoi să va întoarce la urma lui. Şi pentru ca să nu
fie supărat pe la streji la ducere şi la întoarcere, e-am dat acest
răvaş de drum cu pecetea satului şi iscăliturile noastre, a fi slo850 April 6. No. 7.
bod la ducerea sa şi întoarcerea sa.
Moisă Nica
Mihai Deaconu
Pătru Ion Scurtu

}

Aleş[i],

adeverim

L. p. s.

Act. G. Florescu
90.
1852 Ianuarie

Patenta pentru

fabricanţii

seau

meşterii

de treapta a tria.

Spiridon Ciobolariul săn-din Tărgul Bărladului, Ţinutul Tulovii, fiind cunoscut de meşter lucrătoriu de corporaţia ciobolarilor

al acestui tîrg, şi cuvenindu-să a se socoti între patentarii de treapta a triea al acestei corporaţii şi de a dobăndi toate dreptăţile ce
sînt legiuite pentru asemene meşteri, are slobodă voe, a-şi unelti
mesteşugul peste toată întinderea Ţării, plătind la Visteria Statului hotărîta somă de patentă de triapta a triea, şasăzăci lei pe an
cu care· să cuprinde şi acele căte opt parale la leu pentru ţăne
rea jandarmilor şi osebit va mai da obicinuita zăciuială de cinci
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lei pe tot anul la casa Eforiei
Drept aceia ....
L. p. d.
Părţile

77

oraşului.

subliniate sunt întregiri de condeiu.
Comunic. de d- l O . Finkelştein , Hârlad.

Tipăritură.

T. Pamfile.
91.

1860 Noembrie 25, la şi
Principatele Unite. Ministeriu l trebilor interioare al Moldovei.
No. 27548. Vasile Bolez es/e întărit în funcfiea de membru municipalităţii oraşului Roman. După recomanda/iuni, prin aceasta
veţi răspunde la asceptarea obsciei şi a guvernului şi vă veţi bucura de mulţiâmirea şi lauda meritată .....
Minstrul trebilor interioare, Kogălniceanu .
Act. Muzeul Saint-Georges.
92.
1861 Naiu 17
Adeverinţă dela Judeţăi de Banca, ţănt. Tutova.
Individul Tudorache Bortă se află cu daraviri lui la acest satu
Banca, scris în tabla catagrafiei statistice, cari ş'au urmat daria sa
păr la cifertu următor al 2-le, an 861. Şi acum fiind că vroeşti a
să strămuta la satul Vutcanii, după adiverinfă ci au înfăţoşat, i s'au
dat voe ca după raportu, i să va muta biru după dănsul.
Toader Enachi Judeţ
861 Maiu 17
Vasăli .... pisăr şi judeţ.
L. p. salului Banca din 1840
Cohi.... vor[.ni jc
Act. St. Manole
Bârlad

nsCRIPŢl l

9-11.

Pisania bisericei schi/ului Doba, din comuna Doba, că/unul Schitu, jud. Romana/i.
Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul ce se prăz
nuieşte Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, s'a zidit din temelie din nou la anul 1800 de părintele Climent, s'a înfrumuseţat
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cu zugrăveala de părintele Ioan Schiteanul cu soţia sa Costandina tot în acest an precum şi de părintele N. Mainescu cu soţia sa Stanca, de preotul Petre Casian cu soţia sa Anastasia, care a fost şi titori, asemenea s'a mai coperit din nou cu prăştilă
în anul 1881, iar în anul 19011 până în anul 1904 Noembrie 13 a
fost oprită, s'a reparat, s'a legat cu fier, s'a tencuit din nou, s'a
mărit ferestrele, s'a mărit biserica femeilor, s'a făcut advonul din
nou şi s'a pardosit cu fiment şi s'a zugrăvit din nou în zilele prea
înălţatului Rege Carol I şi a Sfinţiei sale Păr[intelui] Epis[cop]
Eparhi[ eiJ Athanasie al Râm[nicului I Noului Severin, s'a reparat
de toţi locuitori[i 1·din cătunul Schitu şi din comunele vecine carele a ajutat: Doba, Colibaşul, Grădiştea, prin stăruinţa preotului
D. Popescu.

Pisania bisericei parohiale din comuna Morunglavul jud. Romana/i:
Ac[i]astă sf[ântă] şi dumnezeiască biserică ce să prăznueşte cu
hramul sfânta Treime fiind din vechime fondatorul Matei Mor[u]nglav[ul] 1 şi astăz[i] s'a oprefăcut prin ajutorul [şi] stăruinţa onorabil[ei I Iforii 2 [de] preotu[ll Roman, D. Atanasiu Popescu, Zamfir G. Man[olescu], Dumitrache Ionescu, M. Popescu, An[ton] Bi·
lzonie], M. Andrei, St. Andrei, M. Stoica şi toţ[i] lăcuitorii enoriaş[i] cât şi vecini, în zilele Prea (î]nălţatului .D[omn] Alteţi[i] Carol I şi Prea sfinf[itului] Episcop Atanasie Râmnicu Vâlci[i] Noul
Severin şi s'au finit [acum în anull 1880, Februar 9.
L~ug!i a.ceas:.~

biserici se afli\ ruinele vechilor case ale ~iornnglo.vilor, cn bolţi
beduri, în care se pune prin tradiţie-venea vinul pe olane diu dealul viilor
din localitate.

şi

Pisania bisericii filiale din salul Moruneşlii, comuna Morung/avul, jud. Romana/i.
Cu puterea făcătoarea de viată Troiţă s'au zidit ac[i]astă sf ântă] biserică ce să prăznuieşte şi se cinsteşte cu hramul .cuvio[a •
1 Matei Morunglavul, mai târziu prin călugărie Methodie
Monahul, a fondat şi
schitul Şerbăneştii din jud, Vâlcea, în 11rn. unde se află îngropat cu soţia s:i Maria.
El a donat întreaga sa avere împreună cu schitul Şerbăneşti spitahtlui Sfântului Pan·
telimon, în anul U.)Q (17jl). Averile sale erau : Monmglavul. Oboga şi Cârlog:inii
din jud. Romanaţi. Şerbăneşti i şi Horezu din Vâlcea.
2 E vorba de Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti. de care depinde moşil şi
biserica Morunglavul.

https://biblioteca-digitala.ro

-----~·

·· ·-

---·· - -

MIRON COSTIN

79

si[i] Paraschivi[i] din temelie s'au zidit de moşteni[i]L acestui sat
Moruneşti[i] părinţi[i] celor ce acum o au [în]podobit cu zugră·
veala [c]titori: Costandin, Ion, Stancu, Nicolae, Marin, Costandin
Cepărianu, Diaconu Marin Făurescu, Matei sin Matei Diaconu, Ion
Niţu Diaconu, Ilinca Dia co neasa, Teodor Bădescu, şi alţi str[ ă ]·
ini din mai multe sate, căru[r]a să le primească D[umne]zeu. Badea, Zmaranda, Ioan ereu, Floarea ereiţa, anul 1833 Iulie 22.

Pr. T.

Bălăşel

1nSEMn/\RI
9-11.

Pe

legătura

par/inul

după

unei psaltiri de la Râmnic din 1784, care a acum se vede, mânăslirei Floreşli jud. Tu/ova:

Să se şti[e] de cănd s'au dat Floreşte ca să sadă maici, era
veleatul 1826, slova pashalei peşti, luna lui Mai 12. Atuncea am
venit noi în Floreşti, Xenia Cuta şi cu Misdoniia.
Nevrednică fiind a primi viiaţa monahicească, am primit chipul
monapicesc la anul 1818 în Sâmbăta lui Lazăr, nevrednică fiind,
Evghenie Păcătoasa Sturza.

Să se ştie de căndu am dat casa cu chirie ds. cuconului Gri·
gori Turburi. 1835, lulii 13 zile.
Muzeul Saint-Georges

CROnlC/\
Conferinţa d-lui A.. D. Xenopol la HArlafl. - In seara zilei de 20
Noembrie, Liga Culturală. secţia din Bârlad, şi·a început şirul şezătorilor prin conferinţa d-lui Prof. universitar A. D. Xenopol. Lume puţină,- fiindcă nu se ştia, - şi
însufleţire multă, fiindcă nu se putea altfel. Subiectul? Liga a anunţat nUnirea Românilor". ilustrul conferentiar a rostit, mi se pare. „Politi ca Austriacă faţă de noi "
iar instructiva conferinţă are următorul cuprins:
·
Aruncaţi aici, departe de vechiul trunchiu latin al luminei şi al propăşirei, aici, intr'o lume străină, intertsată şi duşmănoasă, poporul român a suferit cu o îngerească
răbdare de la toţi.
Am c ăzut sub Turcii lacomi pe o vreme când Nemţii plătiau HO.OOO de galbeni tri·
but, când Ungaria era paşalâc turcesc; ne-au supt ca o lipitoare flămândă , damu s'au-

1

Pe întreaga vale a Oltului se zice

moştean

în loc de

moştenesc (răzăşie) .
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atins de sufletul nostru : de limbă, de religie nu s'au agaţat. :Ne-au apărat cât au putut şi dacă ni s'a furat Bucovina şi Basarabia de către alţii, nu-i numai vma Turcilor. C'am dăinuit printre atâtea primejdii , trebue să le mulţumim şi Turcilor, către
cari un deget al bătrânului Ştefan Vodă ne·a îndreptat.
Ruşii, creştini , ne-au adus podvoadele, ne.au deprins cu corupţia dar, spre a zăgă
zui lăcomia turcească, au căutat să ne dea orândueli mai statornice, intre cari este şi
Regulamentul organic, Acesta. fără acea consfinţire de privilegii pentru boeri şi de robie pentru ţărani (tocmai pe când Europa se svârcolia pentru oborirea privilcgiîlor),
a fost o foarte bună întocmire.
Austriacii nu ne-au făcut de cât rău. Pe Mihai \'iteazul l-au năimit şi apoi l-au ucis. Ne-au luat Oltenia în 1717 iar în 1775, geloşi pe biruinţele muscăleşti, ne iau
Bucovina ,
Unirea . nu şt1uril cum s'o zădărnicească mai mult, , pajurile" nu ştiau cum să le mâne
mai departe şi nu ~c pricep cum să ne aducă pe suflet cât mai mulţi supuşi --- „unter 
tani" . Napoleon a rămas neputincios, şi da.:ă noi totuşi am biruit, a trebu it să ne
ajute i ntr'o largă măsură norocul. A trebuit ca Austri acii să fie bătuţi de francezi,
ca Vodă Cuza să fie recunos~ut; a trebuit 1111 război asiatic pentru opium -ul chinezesc, că Anglia să-l recunoască pe acelaş Cuza. Austria ne dă în 1875 cel mai ticălos
tractat de corner\ Austria cearcă să ne iea Dunărea . Austria cearcă să ne înăbuşe va·
ra trecută, când . pentru a ajuta Bulgarilo1 , ne-a trădat. fiindcă Austria fără Unguri
nu poate trăi. ea nu ne poate fi nici odată prietenă. Şi noi , încheie conferenţiarul, de
dragul Austriei, nu ne putem uciJe fraţii , ca să trăim noi. Deci, o politică austriacă
nu se poate.
Revista Ol'todoxă No . 1, cu câteva acte referitoare la înfiinţarea seminarului
din R. Vâlcea.
N. lo1·ga : J,a. clocite de Carageorge11 destin~e H. la chupelle
de 'J'opola.- Cu prilejul dărâmării vechii biserici craiovene Madona DUd•J , s'a
de~coperit un clopot turnat în 1811 în Belgrad de românul Ion Bota pentru gospo ·
din Gheorghe Petrovici, bunicul regelui Petru Caragheorghevici de astăzi, întăi lup·
tătar austriac şi negustor de porci, iar mai pe urmă liberator al tării sale. Clopotul
era menit pentru biserica din Topola, satul de naştere al acelui Caragheorghe. D-l
Iorga crede c.ă clopotul a fost adus la Craiova de nişte foşti tovarăşi de luptă al lui
Gheorghe Petrovici .
Se ştie că acest clopot a fost dăruit regelui Petru care, împreună cu academia sâr·
bească, a primit cu toată căldura delegaţia română, care avea în frunte pe d-l Iorga.

N. Iorga: Studii şi Documente cu privire la IMtoria Români·
lor. Voi. XXII, Documente inrerne, 474 pag; Voi. XXIII. ,\cte streine din arhivel.e
şi Ţărilor

all}ândouă

şi

indicii.
un act din
muzeul .Saint-Georges" din Bârlad, privitor intre altele la o necunoscută lucrare în
versuri a lui Asache, şi la frământările anilor Hl ~l7-8 .
Galitiei, vechii Prusii

de jos. 518 p.,

(:alendarul Revistei „Ion

Creangă"

cu table

pe 1914

publtcă

•••

lndreptărl pentru no. trecut. Doc. 60 trebuie subscris: „Act. Muzeul
Saint-Georges" iar do~. 65, „Act. Pr. Oh. Vartolomeiu". Pag. 55, r. 9. pentru to. trubue ot; pag. 57, r. a de jos, p. crăcmii trebue crăc'imii.

Tablele materialului publicat în No. 1-5 (An. I), se va
da la sfârşitul anului II.
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Adeverinfe. S'au primit sumele, şi cu acest număr s'au trimis
D. Jtasifiu-Bacdu Bârl~d. 3 lei ;
1 D. D. Sbttrnea Tecuciu, 3 lei: Păr. C. Bobu/eseu lasi, 6 lei; D. C.
Andreescu, laşi, ~ lei; D. I. Popescu, Priponeşti-Tutova, 3 lei: D.
Capit. C. Gheorghiu, Bârlad, 4 lei 2b. O. Prof A. C. Cuza, laşi,
4 lei 25 . Par. I. Antonovici, 1 leu 25, D. !. O. Bibicescu, 4 lei 25.
D. Colane/ Ionescu, Dorohoi, 1 leu 25. D. Dr. Em. Elejterescu. Bucureşti, 4 lei 25. D. lng. N. Alexandrescu. Galati, 4 lei 25. O. O.
Demetrt'scu, Botoşani, 3 lei. D. I. Chrissoveloni, Ohidigeni-Tutova,
I 00 de lei. D. Capit, P. Mărgăritescu, Do brici, 3 lei: D. V. VasiliuMdsci/ret Bârlad, 4 lei 25 b. D-ra Florica juvar<l, Bârlad, 3 lei. D
Artur Anastasiu, Bârlad, 4 lei 25 b. D. C. Andriescu, laşi, l leu
2 5 b. O. I. Stdnesr:u, Bârlad, 4 lei 25 b. D. O. Grigorescu, Bucu·
rcşti, 3 lei. D. O. T. Kirileanu, Bucureşti, 4 lei 25 b. D. /. Tuducescu, Bucureşti, 4 lei 25 b. D. I. Marinescu, Bucureşti, 4 lei 25.
I>. R. Perianu, Bucureşti, 4 lei 25. D. St. Nicolaescu, Bucureşti, 4
lei 25 b. D. O. Nedioglu. Bucureşti, 4 lei 25. b. D. Al. Bdleanu,
laşi 4 lei 25 b. D-na Zoe Sp. Panaiti, 4 lei 25 b. D. An. Creţu,
Bârlad, 4 lei 25. D-na Beat. Miclescu, Barlad, l leu- 25. O-na Raluca Be!loescu, Bârlad, i leu 25. D. Darv. Cr. Voiculescu, Lissa Te- 4
leorman, I leu 25 b. D. S. Ionescu, Folticeni, I leu 25, D. N. Em.
Mortzun, folticeni, 3 lei. O. Dr. Vainfeld, Bârlad, I leu 25 b. D.
l-t. Pdrvufescu, l leu 25. D. lt. Ulpiu Marcu Bucureşti, 4 lei 25.
D:, Capit. I. Andoniu, Bârlad, 3 lei. D. Or. Ooilav Rotopăneşti-Su
ceava, 4 lei 25 b. D. Maior Harhas, Bârlad, 3 lei. D. N. S. Crapenski. Bacău, 4 lei 25. D. M. lupescu, Zorleni-Tutova, 5 lei.
[Q](Urmeuză) .
[Q]
1

adeverinţele respective pentru D.

i

Au

apărut:

N. !ORGA

le~ rnnI~~ ~e la rnta~trophe ~~ l'fmpire mtoman
-

Conference faite le 11 Novembre a Belgrad Tip.

50 cent.

Vălenii-de-Munte

N. IORGA:

~tunii ~i ~~rnmente rn ~rivirn la IItoria Românilor
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Textul cursiv închis în [} arată texul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi neciteţe.
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CORBULU I

Muzeul Sami-Georges.
Bârlad

IAŞII

ABONAMENTUL ANUAL:
ln
ln

tară . . .
străinătate

.
. 3 lei
. . . . . . .4 „

DE PE PRUT 1

Gravura această, rău colorată de mână, făcută pe la începutul
veacului XVIl, zice că înfăfişează laşii de pe Prul.
Sus scrie pe nemţeşte: Jass. Dedesubt: 1 Cas/e/ul, 2 Oraşul,
J Râul Prut, 4 Biserica Cur/ii, 4 Cănfălăria domnească, 6 Bise-

rica parohială şi 7 Turnul de oază.
Gravura, ruptă dintr'o carte, a fost cumpărată dintr'o
din Braunschweig de d·l Lt. Al. Saint-Georges.

anticărie

A DOUA PODIRE A ULIŢII COPOULUI DIN IAŞI, IN
VARA ANULUI 1826.
Muzeul •Saint·Georges„ din Bârlad păstrează trei documente» 1 cu
·privire la a doua podire a drumului «ci esă la Copou prin ma·
1

Aici, no. 97·99.
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halaua Muntenime de mijloc• a laşilor.
Intâiul «pod• «a fost alcătuit cu a noastră cheltuială•,-a boieri·
lor mahalagii, câţiva, cari-şi aveau «ogrăzile» pe-o parte şi pe alta
a uliţei, pentru folosul lor. Boierii Veisăşti chiar, •îşi robesc>,
-se pare că vremelniceşte,-o parte din locurile lor, spre a putea lega uliţa, cu drumul Copoului.
In 1826 intrând şi această uliţă în grija •casăi podurilor» care-şi
· avea nazirul sau episla/ul ei,-unul era atunci postelnicul Neculai Costandache,-şi poate încă şi velvornicul «Obştiei» sau cpolitiei»,-pe-atunci Sandu Crupeschi,-«după milostivnica bunăvo·
inţă a Inălţimei» sale lui Vodă Ioniţă Sandu Sturza, boierii mahalagii cer să se despresureze o parte din acea uliţă, cuprinsă
fără cale de ograda Luminării sale, Domniţa Zoie Ghica.
Buiuruldiul domnesc se dă îndată şi-a doua zi chiar, Domnul
găseşte înainte-i anaforaoa. «Şi cu toate că dreptul era : noi
îndată să rădicăm aceşti zaplaji a luminat! Domniţe»,-scriu boierii,
totuşi Vodă, care de obiceiu zice că nu găseşte «cuvănt de nespargere îngrăditurilor» pe locuri streine, micşurează lăţimea uliţii
de la patru şi jumătate, la patru stânjini, îndatorind pe boerii mahalagii să aşeze singuri «îngrăditura ogrăzii„ Domniţei, pe unde va
trebui.
Dar, începându-se aşezarea podelii de lemn, nu departe de această despresurare, se dădea peste alte încălcări ale uliţii, despre
cari nu ştiu cum s'au deslegat.
T. Pamfile

DOCZJMENTE
93.
1552 April 1.
Uric domnesc penlru impăr/eala ce-şi fac Stana cu ficiorii şi
fraiele ei Pe/ru Hăra, luând cei din/ăi sa/ele Lăzăşlii şi Sără
cineşlii, iar ffăra Spirenii şi Dărmăneş/ii.

Cu mila lui Dumnezău noi Ştefan Voivod domn pămăntului
Moldavii. Ştiut fecim cu această frunzi fsicJ a noastră cini la dăn
sa să va uita sau va auzi. Au venit înainte noastră şi înainte a
toţi a noştri moldoveneşti boeri Stana şi fratele ei Petre Hără şi
ficiorii Stanii, de a lor bună voe, nici ca cum niasupriţi şi nisă
lifi şi au înpărfit între dănşii a lor diriaptă ( câleva ştersă/uri...•în·
dreptare, părinţăşti») ş'a bunicului lor, ce-au avut îndreptare de la mătuşa Marina şi sora ei Stana, de la bunicul
https://biblioteca-digitala.ro
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bătrănul Ştefan Voivod satu
i Lazăştii i Saracineştii. Şi

anumi Spirenii 1
Dramaneşfii
s'au venit Stanii
satu Lazăştii i Saracineştii şi iar în parte fratelui său, sluga noastră Petre Hăra iară i s'au venit în parte lui iar doă sati anumi
Spirenii i Darmaneştii Şi noi văzănd între dănşii de buna
voi împărfală ce ei s'au învoit între dănşii şi noi aşăjdire de la
noi i-am dat şi am intărit Stanii aceli di sus pomenite doă sati
anumi Lazăştii şi Saracineştii, pe cari i s'au dat de la noi uricu
şi cu tot vinilul lor, şi ficiorilor ei şi nepofilor ei şi strănepoţilor
ei şi urmaşilor ei tot niamu ei, cine să va alegi mai de aproape,
să nu fie strămutat nici odinioari în veac. Dar hotaru acolo de
sus pomenit doă sate anume Lăzăştii şi Saracineştii, le-am dat
în toate părţile de pe hotaru vechiu pe unde ei din în vechi au
trăit. Şi la aceasta au fost credincios al nostru mai sus scris Şte
fan Voivoda şi credincios pre iubit frate domnesc, şi credincios
iubit [fiu al domniei mele Petru] şi al nostru credincios Gavrila
Vornic [credinţa jupănului Petru Crăcovici, credinţa jupânului Cozma Ghenghea (copia noastră penlru acestea scrie: şi credincioşi boerii Iacovici Cozma), credincios boer Danciu Hur, !credinţa
jupănului Veavenifă], şi credincios boeri Ioan !Hărovici] pârcălab
a Hotinului, [credinţa jupănului Bodeiu şi jupănul Nicoar pârcă
labii laşilor, credinţa jupănului Ioan şi jupăn Nichifor părcălabii
Neamţului] (pentru care copia scrie: «Şi credincios boeriu cutare
(Joc plb) » şi credincios boer Iţchi (=la/co) şi credincios boeri
Ioan (amândoi) din Cetate albă şi credincios boeri Ioan Sturzovici portari a Sucevii, şi credincios boeri Petre Spatar, şi credincios boeri !Ioan] Danciu vist. şi credincios boeri Pogana paharnic
şi credincios boeri Huhul stolnic, şi credincios boeri Boldarahovici comis (=Hăra comis) şi credincioşi tofi boerii a noştrii mari
şi mici. In urmă cine va fi domn a nostrulul pământ din copii
a noştri sau din fraţii noştrii sau din a nostru niam sau pe cine
Dumnezeu va alegi să fie domn a noştri a Moldavei pămănt, să
nu stramute a noastră danie şi întăritură ci să o întărească şi
să o statornicească. Pentru aceia iaste dreptu a lor şi a bunicului lor mai mari întemeeri şi întăriri acelui mai de sus scrisă.
Am poroncit şi a nostru credincios boeri Lucuciu log ofătu să scrie
şi a noastră pecete să spănzare la această a noastră frunzi.
Au scris Marcu Zaganovici. O Husov 7060. Apr. 1.
Copie.
Intregirile s'a făcut după un uric dat a doua zi, 2 April tot în Huşi (0. Ohibănescu,
Surete fi Izvoade I, p. 104 - 8).

Act. Muzeul Saint-Georges
https://biblioteca-digitala.ro
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94.
1676, Iunie 23.

Suret ce am scos de pe hotarnic(a) de Bănceştl şi To·
cari au hotărăt Gavril Brăescul biv pitar la let
7184 Iunie 23.

meneşti

biv pitariu, dăm ştire cu această scriso[a]re a
precumii am venitu la noi cu cinstită carte a mării sale
lui Vodă, dumnalui Ştefan Postelnicul şi Dabijâştii biv Comis sinove1 Scărlet o/j Zorlenii, să mergem la nişte moşii a dumilorsale
anume: Bă[n]ceştii şi Tomineştii care sintu pe vale Ezerului la ţi·
nutui Tutovei, să strângem oameni buni şi bătrâni megieşi de pre
înpregiurul acelor moşii şi să alegem dintr' amăhdoî satele to[a]te
părţile câte au dumnealor cumpărate de părintele lor de Scărlet
şi pricini ce sintu dela acele moşii, pre acele părţi de vânzare.
Deci am mersu ş'am strânsu oameni buni megieşi dură porunca
măriei sale lui Vod[ă[ şi am ales din Bănceşti din patru bătrâni
ce au înblat satul acela, doi bătrâni şi din al triele bătrân, a trie
parte şi din al patrile bătrăn, a cince parte. Şi s'au stâlpit aceste
părţi to[a]te deoparte cu to[a]te veniturile lor din cămpu şi din
apă numai din silişte satului s'au luat la mijoc din părău pănă
tn stălpul Oncenilor. Iar la sat la Tomineşti din patru bătrâni ce
tnblă satul. s'au ales cumpărătură din bătrânul Crifului, giumătate
de bătrăn ce au văndut fata lui So[ajre şi din bătrânul Angheli·
nei ce au văndut fata ei Petra, a şepte parte şi din bătrănul Scrileştilor ce au vândut Petrica Armas iar a şepte parte. Aceste părţi
s'au ales de[o]parte şi s'au stălpit din partea de sus. Şi la aciastă
socote[a]lă tămplatu-s'au şi rezăşi acelor moşii de au fost de faţă
ş'au primit toţi această aşezare dinainte acelor migieşi de prin
pregiur. Şi s'au făcut primind toţi şi aciastă mărturie de la noi de
la toţi anume: Carpu Rusul biv pârcălab şi Pascal căpitan oi Rusi
şi Popa Ion o/ Voineşti şi Bejan ol Obărşieni, Necula o/ /am, Ion
Andoni o/ Mărişeşti, To[a]der şi Obrej[a] Acsintii şi Constantin şi
Ursul şi Chirilă ol Bănceşti şi Dănăil brat ego ol Jam 8 şi mulU
omeni buni s'au prilejit. Şi pentru credinţă ş'au pus degetele
Gavril

Brăescul

no[a]stră

să-s ştie.

{Unsprezece puneri de degete}

• e • •

e e o • o

@

e

Valea Ezerului se formează din valea Tutovei în dreptul satului Ezer din apropierea comunei Pueşti, merge aproape paralel cu valea Tutovii, şi se înfundă în dealurile corn. Popeşti. Această vale este udată în toatll întinderea ei de pârăul Ezer. Satul Bllnceşti exist!\ şi astăzi. despre satul TommeştJ nu se ştie nimic, dar între satele Băn
ceşti ~i Obârşeni , există ş1 astăzi un deal numit • Tomineşti• unde probabil sll-şi fi
avut aştzarea acest sat.

V. C. Nicolau
1

feciorii

lui.

2

Din.

3

fratele lui, tot de acolo.
https://biblioteca-digitala.ro
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95.
1708 A., ril 14.
Adecă eu Langa şi denpreună şi cu cu m nată-m ea Maria, fă cu 
cut-am zapisul nostru la măn a dumnealui Mateiu Căpitan ul Făl
coianul, ca să fie de b ună şi mare cred inţă, precum să să şti e că avănd noi n eşte pogoane de vie al ătu rea cu ale dumnealui în dealul Bobului la podgorie la U rl aţi, ne-am tocmitu cu dumnealui
căpitanul Matei şi i le-am v ăn dut dumnealui însă pogoanel[eJ şi cu
casa şi cu o tocitoare şi cu o bute şi cu obrafăle pogoanelor şi
cu pomii. Insă pogoane ale meale 2 po/l şi ale cumnată
mea Mariei, cezvărţi 3, care le-au cumpărat aceaste 3 cezvărţi iar
di Langa. Şi s'au luat pogonul căt[e) tl 15 cari fac cu ale meale
şi cu ale cumnată-m ea Mariei, cu tot, pogoane (Joc alb] lăngă acestea
pogoane ce scriu mai sus s'au luat şi o jumătate de pogon de
tealină şi i le-au văndut dumnealui direptu bani gata tl 46. Şi
le-am văndut noi dumnealui de a noastră bună voe şi cu ştirea
tuturor podgoreanilor şi a megieaşilor deprinprejur de aici din
dealul Bobului. Şi i le-am văndut noi dumnealui ca să-i fie dumnealui m oşi e stătătoare în veacu, dumnealui şi coconilor dumnealui. Şi cănd am făcut noi acestu zapis şi i-am văndut dumnealui aceaste pogoani de vie, fost-au şi alţi podgoreani mărturie
de acolo, carii s'au iscălit mai jos anumi. Şi pentru credinţa ne-am
iscăli tn mai jos să-s crează .
Apr. 14 d. l. 7216.
Eu 0 Maria, Eu (ii Langa. Eu jupânul Dumitru mart. e Eu Stoica
Papără , mart. Eu Lazar Dascalul mart. •» Eu Unchiaşu Bran mart.
e Eu Pătru Viiar mart.

Actul s'a

dăru it

T. Pamfile

Academiei Române acum .

96.
1752 Iulie 27.

Io Scarlat Grigorie Ghica Vvod bojllu milostliu Gospodar z emll vlahscoe.2
Cuvioase

părinte

igumene

Argeşane

chir Nichifor Archimandrite

i tu Hristo Că pitane, pe cum se coprinde mai jos supt iscălituri

le dumnealor veliţil o r boeri a şa să urmaţi; şi s'au orînduit şi sluga domniei-mele (loc alb} vtori Portar mumba şir.
L. p. d.
1759 Martie 18
3
Au adus dumnealui Ceauşul za Aproc;li înaintea noastră pă boerinaşiI VălsăneştI, preoţii şi alţi moşneni de acolo, carii avend
multă pricină pentru moşia VălsăneştI, în trei rîndurI au ridicat
--

şi

jum. z Se
Română. s de
1

2

-

tipăreşte excepţional ,

cu ortografia copiei

https://biblioteca-digitala.ro
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întâit1 cu 24 de boerl, a doua au luat pe d-luI Vornicu
Ştefan Brezoianu cu egumenul Câmpulungeanu, al treilea pe d-lui
Ianache Sărdaru i Răducan ispravnicul, şi nici la una nu s'au putut odihni amând6ue părţile, ci când o parte când alta remânea
neodihniţT, şi iar se scula cu gâlceavă. Precum şi acum neodihnindu-se preoţii i moşnenii pe alegerile ce li se făcuse mal 'nainte, cu toţii au venit de au jăluit MăriI-Tale, şi Măria-Ta i-ai orîn·
duit la noI ca să le căutăm pricina. NoI încă după luminată porunca Mării-Tale ne-am strîns cu toţii la un loc, unde au venit şi
amând6ue părţile faţă, şi vezend noI că pe alegerile ce li se fă·
cuse nu era odihniţi, toate le-am lăsat jos, şi de iznoavă le-am
cercetat pricina d'început, şi fiindcă preoţii i moşneniI pe moş
tenirea lor scrisori n'au avut, ci numai pe unile din cumpărătorl
ce avea unii de la alţi cumperate, iar boerinaşii VălsăneştI fiind
cumperătorl au avut scrisorI pe toată partea lor de moşie, aşa
am socotit ca întâiii boerinaşilor să li se dea moşie după seri·
sorI ce au, şi apoI câtă moşie va mal remânea să fie a moşne
nilor, să şi-o împartă între dânşii, şi au priimit amând6ue părtile.
Şi cetind noi cărţile boerinaşilor Vălsăneşti, am vezut că au delniţe întregi patruzecI şi patru, afară din live<,ii de fen şi alte locuri înfundate ce maI au, şi afară din alte cumpărători, care ' şi-au
.vîndut părţile lor de moşie, dar nefiindu-le moşia aleasă ca să
ştie câtă parte au, scriu în zapise câte o sumă de bani ce au lu·
at până îşl vor alege moşia, şi ce li se va mai face, să le mal
dea, şi ne mal alegându-li-se moşia, boerinaşiI Vălsăneştî au remas stăpânitori numai cu cât le dedese întâi, şi fiind trebuinţă
ca să se ştie în ce chip să se dea Vălsăneştilor moşie la aceste
cumperătorI, şi delniţa de câte câţi stânjinI să li se dea, pentrucă
scrisorile sumă de stânjinI nu numeşte, făr' decât s'au găsit unile zapise la Vălsăneşti, care seriă că au vindut toată delniţa
drept taleri 25, şi neavend noi într'alt fel cum să facem, am
pus preţ moşiel stânjinul po taleri unul, şi delniţa să fie
de stânjinl 25, însă moşie din cap pân' în cap, şi iar au priimit
şi o parte şi alfa, şi aşa au rămas să se dea Vălsăneştilor moşie
de delniţă câte stânjini 25 masă din cap pân' în cap. Aşijderea
şi celelalte cumperătorI ce nu le coprind scrisorile câte o delniţă
deplin să se socotească fieşte-care zapis câţi bani îi iaste cumpărătoarea, şi să le dea la taleri 1, stânjinI 1 iar masă din cap
pân' în cap, numai să le dea moşie de o potrivă, precum şi moş
nenilor, adecă şi bună şi rea, şi unde este mai scurtă, şi unde
este mai lungă, şi împlinindu-se t6tă moşia boerinaşilor Vălsă-

hotărnicie,
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neştI şi câtă moşie va mai remânea să remâie totă a moşne
nilor, iar pentru locurile înfundate şi livecJile de fen, fiindcă se
numesc în scrisori care în ce loc iaste, să aibă a şi le slăpâni fieşte care pe unde sunt. Iar de vor vrea el să facă schimb, pot să
facă, şi să dea Vălsăneşti livecJI şi locuri ce au ei, în coprinsul
moşii moşnenilor, şi moşnenii să le dea asemenea locuri şi li·
vecJi ee vor avea şi eI în coprinsul Vălsăneştilor, care să remâie
a fieştecăruia parte, moşia lămurită, a nu mai avea nimic treabă
o parte în moşia ceI-lalte părţi. Iar pentru silişte, căminurile caselor, cu grădinele i livegile de pomi, au remas odihniţi amând6ue
părţile pe această alegere, au dat zapise unii la mâna altora, ca
ori-care parte se va mai scula cu gâlceavă asupra cellalte părţi şi
vor zice că nu este odihnit, acela să se bată cu câte 100 de toege, şi să dea şi gloabă Vorniciei taleri 100, însă cei ce vor fi
parte preoţească să se bată la Mitropolie, iar cel ce vor fi parte
mirenească să se bată la scara domnească. Iar hotărtrea aceasta
nici-decum să nu .se strămute. Şi pentru ca să li se facă această
împărţeală, întrebându-l noi pe cine să li se orînduiască, amând6ue părţile au priimit pe dumnea-lul PârvuI Măgureanul ispravnic i pe egumenul dela mănăstirea Vieroş. Ci ca să Tea şi această treabă sfîrşit, să fie luminată porunca Măril-Tale la d-lul Medelnicerul Pârvul şi la numitul egumen, ca să meargă să le facă
impărteală dupăcum se coprinde în sus, ca să nu se mal prelungească şi de acum a nu lua sfârşit. Noi într' acestaş chip am gă
sit cu cale, iar cea desăvîrşită hotărîre remâne să se facă de către Inălţimea-Ta.
Iulie 27 cJile 1752.
Neofit al Ungro-Vlahier.
Costandin Dudescu Vei Vornic.
Costandin Brăncoveanu Vei Logofăt.
Dumitraşco Racoviţă Vei Clucer.
Această anafora s'au prefăcut asemenea din cuvînt în cuvînt
pentrucă în câtă vreme au stătut la boerinaşiI Vălsăneştl, s'au pus
de au dres'o spre a lor îndreptare, care mult bătendu-ne capul
până s'au descoperit cuvintele cele mai dinainte, şi îndreptându-o
s'au prefăcut aicl, pentrucăcI era odihnite amâd6ue părţile pe acea anafora pân' nu se dresese de Vălsăneştl. Acum după ce s'au
îndreptat fiind odihnite şi o parte şi alta, într'acelaş chip găsim
cu cale să se urmeze, şi acum alegendu-'şI şi o parte şi alta pe
părintele egumen Argeşanu ! şi pre Hristea Căp itanu l, la aceia să
se facă luminată porunca Măi Tale, ca să mearg ă să le împartă
moşia dup ă cum scrie în anafora iar mai mult că nu se îndrăz-
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a se întinde nicI mal mult nicI mal puţin din cât se coMartie 5 Q.ile 1759.
prinde într'această anafora.
(s. s.) Filaret al Ungro-Vlahiel.
„
Costandin Dudescu Vei Vornic.
Costandin Kretzulescu Vei Ban.
Costandin Brăncoveanu Vei Logofăt.
„
Ştefan Vei Spătar.
Scrisă din cuvînt în cuvînt de Petraşco Logofătul.
Copiată întocmai după originalul dăruit Academiei Române de
învăţătorul diriginte G. Florescu din comuna Vălsăneşti.
Bucureşci 7/20 Septembre 1900.
I. Bianu G. F lorescu
L. p. Academiei Române

97-99.
Docume nte cu privire la podi r ea unei uliţi din Mahalaui\ Muntcnimei de mijloc, din laşi

I.
1826 Iunie 14

Pre înălţate Doamne,
Drumul cel mari ci esă la Copou prin Mahalaoa Muntenime de
mijloc ce esti pe lăngă ograda casălor luminării sale Domni ţăi
Zoi Ghica şi pe lăngă ogrăzăle boerilor Veisăşti, după scrisorile
ci să văd din vechiu, au fost lărgime lui de patru po/ 1 stănjăni şi
din vremi în vremi înpresurăndu-să, acum au agiuns a nu fi nici
trii stănjini, lucru foarte supărătoriu şi pentru însuş noi mahalagii şi pentru toţi alţi trecători. Şi fiindcă acum după milostivnica
bună voinţă a înălţimii tale şi îngrijire dums. Post. Neculai Costandache epistat casăi podurilor, au început a să priface şi a să
îndrepta şi podul de pe drumul acesta, care din început au fost
alcătuit cu a noastră cheltuială şi în urmă socotit între podurile
oraşului laşăi, supt îngrijăre dums, epistatului după vreme, ne rugăm înăliimei tale, ca să fiia luminată poroncă, către dum. vei.
vornic al politii şi dum. Epistatu podurilor, spre a vini la faţa locului, şi după dovezile ce li să vor arăta dlor prin cercetare cuviincioasă , să facă îndreptare uliţăi aceştiia, lărgindu-o , precum şi
din în vechime au fost, fără a să pute agiuta ori carile · din mahalagii supt oriei închipuiri di arătări înpotrivă ca un lucru ci esti
pentru a obştii folosănţă. Şi va rămăne în veciu pominire înalţi
mii tale.
A înalţimii tale, pre plecati slugi, O samă din mahalagiii din
mah[alaoa] Muntenimii de mijloc.
Pe verso: Dumnealor boerii cerşuţi vor puni la caii cerire jăluitorilor,
Necile/.
1826 luni 14
1 Jumătate.

https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

9

II.
1826 Iunie 15

Pre

înalţate

Doamne,

După jaloba ce au dat înalţimii tali o samă din boerii mahalagii a Muntenimii din mijloc, de aice, din oraşui Eşii, prin cari arată că drumul cel mari a Copoului ce esti printre locurile luminării sale domniţei Zoi Ghica i a dumisali spatar Sanctul Caţichi
şi printre locurile dumilorsali boerilor Veisăşti, ce sint peste drumul acesta, unul în preajma altuia, după hotarnicile vechi au fost
lărgime lui patru pol stănjăni gpod şi din vremi în vremi înpre·
surăndu-să, au agiuns acum a nu fi nici de trei stănjini. Şi fiindcă
acum din mila înălţimii tale podul ce mai înainte au fost pe acest drum făcut de mahalagii cu a dumilorsali cheltuială şi în
urmă socotit între podurile oraşului Eşii, supt de a purure îng rijire a dumilorsali boerilor epistaţi a podurilor ce vor fi după vremuri, să priface dintregu, au făcut rugăminte ca să s[ăJ facă în·
dreptare şi drumului acestuia, lărgindu-să ca să fie iarăş de pa·
tru pol stănjăni gpod, precum au fost şi din vechi, după dovezile
ce au. Şi înălţime ta, prin luminat buiurulditi din 14 a curgătoa
rii luni Junie, poroncindu-ne şi noă ca să punem la cale cerire
jăluitorilor, noi, după luminată poroncă, am mers la stare locului, unde fiind faţă dumlui spat. Cafichi i dumlui spatar Costan·
din Mafteiu, dumlui sardar Vasile Veisa şi dum. paharnic Mihail
Veisa, cari să află cu locurile casălor sali locma pi margine a·
cestui drum, au scos şi ni-au arătat, întăi o hotarnică a locului
caselor părinţăşti a dlui din let 1785 Noemv. 10 dela Ştefan Cio·
gule şi Ioan Rale vornici de poartă încredinţată cu pecetea curţii
gospod şi iscălită de mulţi megieşi a acestui loc făcută din poronca pre fericitului întru pomenire Domn Alexandru Ioan Ma·
vrocordat vvd. şi al doile o carte gospod de la acestaş domn din
1786 Mai 6, întăritoare acestei hotarnice şi stăpânirii săvărşitului
Sandul Veisa izbaşă, părintele dumisale pahr. pe acest loc de
casă, ci ş i săvărşitu l-au avut de la părinţi. Prin care amăndoă
aceste arată anumi în stănjăni de giur înpregiur lungul şi latul
acestui loc şi drumul cel mari a Copoului, că esti de patru pol
stăn j ăni lărgime. Deci noi vrănd a ne încredinţa cu amănun tul
de a ciastă pricină şi a vede de cătră cine esti împresurat drumul
acesta alu Copoului, am făcut stănjăni gospod după măsura palmii ci esti în hotarnica arătată a dumisali paharnicului şi măsu
rănd fundul locului acestuia a dumisali pah., de la deal despre
https://biblioteca-digitala.ro
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răsărit

drept din temelia caselor dumisale Vornicului' Costandin
Aslanu şi înainte, pe lăngă gard pănă în colţi, au eşăt 13 stăn
j ăni gpod, întocmai cum scrie şi hotarnica. Şi de acolo măsurănd
înainte tot acestu locu a dumisale pahr. pănă în colţul despre
drumul Copoului, au eşăt 20 stănjăni gpod, iarăşi precum scrie
hotarnica. Şi de acole mai măsurând doi stănjăni înainte, cari
d upă această hotarnică să vădu lăsaţi dintr'acestu locu pentru
p oartă locului săvărşitului medelnicer Costandin Veisa ce esti al ăture cu locul acesta, pe di la deal, şi din locul undi s'au implinitu măsura acestor doi stănjăni, adică din margine despre răsă
ritu acestui drumu al Copoului, despre locurile dumilorsali boerilor Veisăşti , undi s'au doviditu precum arătămu, cel adevăratu
pontu a marginii acestui drumu, măsurănd apoi şi drumul acesta
al Copoului de-acurmezişul înspre locul luminării sali Domniţii
Zoi Ghica, s 'au găsăt faţa drumului numai trei pol stănjăni gpod
iar un stănjăn gpod s'au găsătu în locul luminam Domniţăi. Am
măsurat şi mai la vali şi s'au găsit lărgime drumului numai doi
stănjăni şi trei palmi gpod iar doi stănjăni şi o palmă s'au gă
sătu iaraşi înpresuraţi de cătră luminata Domniţă . Am măsurat
şi dela dial de poarta luminatii Domniţă, din colţul locului săvăr
şitului medelnicer Costandin Veisa şi pănă în locul luminatei Domniţă şi s'au găsăt trei pol stănjăni, iar un stănjăn s'au găsăt înpresurat iarăş în locul luminatei Domniţă.
Intr'acest chip dar, dovedindu-să fără a mai rămâne ce mai puţă nă îndoială că luminata domniţă Zoi Ghica au întrat în locul
drumului acestuia al Copoului cu sămţătoari întinderi şi a trăm
tat (sic) drumul acesta cari esti unul din celi capitalnice a oraşu
lui tncăt au venit în stare desăvârşit neîndestulătoari a tuturor
celor ce umblă pe dănsul.
Socotinţa noastră urmează ca zaplazii locului luminatii Domniţi Zoi, ce esti intrat pe locul acestui drum să s[ă] rădici numai
de căt şi să să muti mai înlăuntru, până acolo unde să rămâi
drumul Copoului de patru pol stănj. gpod precum să dovedeşti
că au fostu din vechi lucrul, cari luminatii Domniţi nu-i aduci nici
o păgubire, ne avănd nici o bina pe acestu locu şi fiind drept
locu al drumului. Iar umblătorilor pe acest drum şi oraşului să
faci mari înlesniri şi o dreptati cari din vechi au avut-o. Şi cu
toati că dreptul era noi îndată să rădicăm aceşti zaplazi a luminatei D omn iţi şi să scoatem drumul de supt înpresurari, după luminatul buiuruldiu al înălţim ei tali şi precum şi toţi boerii mahalagii o cerii, dar după datorie nu lipsăm m·ai înainte a înştiin
ţa pe înălţime ta pentru ce desăvârşită hotărâre fiindcă din pricina strâmtorii drumului, stă şi lucrul podului, neîncăpănd a să
1826 Iunie 15.
aşăza podelile, precum urmează trebuinţa.
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A înălţimii tale pre plecati slugi, Sandu Crupenschi vei vornic,
Neculai Costandachi, post.
cărei anaforale se scrie :
Io loan Sandu Sturza Voevoda, cu mila lui Dumnezeu,
Domn ţării Moldaviel.

ln fruntea

După ce ni-am încredinţat de la dlui vei vornic al obştiei şi di
la dumlui nazirul podurilor pentru înpresurare drumului arătat, de
cătră luminare sa Domnita Zoi Ghica, am tras în pricină aceasta
şi socotinţa dumilorsali veliţilor boeri şi întru uniri s'au găsitu
de cuviinţă deschidere acestui drum, fiind obştesc şi neapărat întrebuinţat pentru folosul obştiei, precum în toată vreme fără curtare, unde s'au aflat asămine închideri de drumuri nu s'au vecet fsicl voe sau cuvăntu de nespargere îngrăditurilor acelora.
Dar la aciastă urmari despre luminare sa, domniia mea am micşurat hotărârile lucrati la asămine pricini, di o parti adică să ră
măe jumătati di stănjăn din drum în ograda luminării sale şi de
altă parfe am îndatorit pe mahalagii să înfiinţăză la locu îngră
ditura ogrăzii pe undi va căde mărginire drumului. Pentru cari
poroncim dtale epistate a podurilor ca să aduci Intru înplinire
domneasca noastră hotărăre cum să cuprinde prin anaforaoa aceasta care s'au întărit cu a noastră domnească pecete. 1826 IuL. p. d.
nie.

III.
1826 Iulie 3

Pre înălţate Doamne,
Din milostivire înălţimii tale poroncindu-să a să faci acum podul din Mahalaoa noastră, acel cari mai înainte au fost făcut cu
a noastră cheltuială, iarăşi din milostivire înălţimii tale s'au poroncit a să scoati de supt împresurari şi locul uliţii pe cari să
faci acel pod cari păn la un loc s'au şi îndreptat, rădicăndu-să
zaplazii luminatii Domniţă Zoi Ghica ce înpresura aciasfă uliţă în
drumul Copoului şi mutându-să mai înlăuntru pe locul luminării
sale, di s'au făcut uliţa di 4 stănj. după întăritura înălţimii tale
dată prin anafora oa aceştii pricini. Insă fiind că tot această uliţă
a podului mai la dial esti înpresurată şi pe drumul Copoului şi
pe uliţa ce mergi la biserica Bunii-Vestiri şi în toată Măhălaoa
de ograda casălor dumisale cămr. Grigori Popovici, cari mai ales uliţa ce mergi la biserica arătată au cuprins-o mai cu totul în
ograda dumisali, precum să dovedeşti din scrisorile ce sănt la
lor boerii Veisăşti, unii din mahalagii noştri, cari au loc peste
https://biblioteca-digitala.ro

=12==========M~I:;;R•ON COSTIN========
drum de casăle dumisali cămr. Dintr'acăror loc a săvărşitului medelnicer Costandin Veisa, părintile dumilorsale de la un loc la
vale de multă vreme mai înainte s'au dăruit doi pol stănjăni pentru ulifă, fiind că ulifa aceasta mai înainte nu răspunde pănă în
drumul Copoului ci să înfunda în locul dumisali şi pe a cărora
loc cănd s'au făcut podul întăi de cătră noi, fiind că locul lăsat
pentru uliţă, din locul săvârşitului medelnicer să află iarăş înpresurat de locul dums. căminarului. Şi atunci nu s'au putut scoate
de supt înpresurare prin mijlocire noastră şi spre a nu să înpiedeca facire podului, s'au făcut podul, rămăind ca în urmă, când
să va scoate locul uliţăi de supt înpresurare ogrăzii dsale cămi
narului, să s[ăl dizrobască locul dumilorsali boerilor Veisăşti. Acum
dar fiind că podul să preface şi di-a să mai pune iarăş pi locul
dlorsali boerilor Veisăşti cari au făcut atătea bine pentru aciastă uliţă trebuincioasă, nu numai nouă dar şi obştii politii o socotim a fi de asuprire pentru <lumilor şi lucru nedrept de a să folosi dumlui căminarul din paguba dumilorsali fără nici un cuvănt.
Ne rugăm ca să fie luminată porunca înălţimii tale cătră dlui
post. Neculai Costandachi epistatul podurilor şi dumlui vei vornic
al politiei, ca să vie la fata locului să scoată de sub înpresurare
dsale căminarului Grigori, locul uliţii ce-l ari cu totul cuprins în
îngrăditura dsale, pe cari să s!ăl aşăzi şi să s!ă] facă podul iar
locul dumilor boerilor Veisăşti pe care au fost pănă astăzi podul,
să-s dezrobască şi să-s întoarcă la stăpănire dumilorsali. Asămine
să-s scoată de supt înpresurari ogrăzii dums. cămr. şi locul ce
ari cuprins drumul Copoului despre ograda luminatii domniţe Zoi
Ghica, rădicăndu-să şi zaplazii şi gardul ce au făcut pe locul acestui drum. Şi va rămăne vecinică pomenire înălţimei tale.
A înălţimei tale, pre plecate slugi Dumitrachi Dan spat[ar] şi
alţi mahalagii din Muntenime de mijloc din Eş.
Pe verso feţii a 3-a: .Dlor boerii cer~u~i după întăritura anaforali!, să facă deş·
chidere drumului Copoului; asămine şi cealaltă uliţă ce mergi 111 biserica BunaVesti rl cercetănd , iarilş să facil. puneri la caii dupli. cuviinţli, spre odihna jli.lui1826 Juli 3.
tor lo r şi opştii.

Necile/.

Act. Muzeul Saint-Georges

100.
Fără dată.

Cinstitei supt ocârmuiri a plăşii Balta !jud. DoliJ, plecată jalobă.
Pre plecaţi supunem în cunoştinţa cinstitei supt ocărmuiri pentru dum. jupăn Costantin, arindaşu moşiei...„ căci noi suptiscălihttps://biblioteca-digitala.ro

=

= == =

MIRON COSTIN

13

==~===============

ţii, fiindcă

am luat de la dum. arvună în săptămăna brănzîi, Sâmbătă, şi Luni, după lăsatul postului să-i încărcăm grău şi să-i pre·
ducem la schela Calafatului. Şi noi am mers acolo după vorba
ce am vorbit-o, şi ne-am întors îndărăt, însă pe urmă ne-au zis
să ne ducem acasă şi să venim la săptămăna, zicănd că ne vesteşte dum. Iară dum. nu ne-au vestit. Care au trecut doo soroace
pănă acuma. Când că tot aşa ne pomenim că ne chiamă să-i ră·
dicăm grău. Şi noi acuma fiind în vreme muncii, nu putem să ne
ducem, fiind că nu am arat noi nimică şi vrem să arăm şi să
vedem de vii că ne-au dat viile şi pământul. Iară pe sărbătorile
Paştilor, putem să ne ducem, dară acum nu ne vine, fiind vre·
me muncii. Deci plecaţi cinstitei supt ocărmuiri am face o cuviincioasă punere la cale.
Pre plecaţi,
Eu Pintea .... Grigore, Eu Radu sin Ion : jăluitori cu tovarăşii noştri.
Act. N. I. Dumitraşcu
Gara Dâlga
INSCRIPŢII

12
Pisania bisericii parohiale din comuna
jud Romana/i.

Şlirbei

{Ciuluroaia sau

Buzăşlil,

' Această biserică s'a fondat după toate probabilităţile înainte de
anul 1590, de către ascedenţii fraţilor Buzeşti, după cum arată
portretele cititorilor şi petrile mormântale ce se văd aci. Iar după
trecere de timp ajungând cu desevârşire ruină s'a restaurat pre·
cum se vede prin bunavoinţa domnealor : D. D. Ion Filipescu,
Ilie Ştirescu, Dumitru Frânculescu, Ioan Zoican, Preotul I. Stănes·
cu, Preotul I. Predescu. Dumitru Bărăscu, Ioan Preda Niţu şi toţi
locuitorii acestei comune. Şi s'a terminat tn zilele domniei M. S.
R[egele] Carol I, arhipăstorind P. S. S. Ghenadie Episcop al Râm·
nicului Noul Severin în anul 1896 Aprilie 20, protoereu fiind S. S.
Econom N. N. Delcescu. Pictor G. Ilie Petrescu.
13
In aceaslă biserică se află urmă/oarele slambe :

Jupan Costantin Buzescu.
Soţia sa (numele şlers).
https://biblioteca-digitala.ro
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f . .. .
Jupân Barbu
Jupân Radu ( ecioru 1m.
Jupân Şerban vornic Ştirbei ginerile lui Costandin Buzescu.
/ncă

un clilor al

cărui

nume e

şters.

14

Pe piatra unui mormânl aflat în

biserică,

în

slavoneş/e:

S'a mutat robul lui Dumnezeu Jupan Dumitru Părcălabul întru
când a fost în zilele lui Moise voevod a perit jupân Dumitru de sabie în luna Mai 20.

împărăţia cerească;

15

Pe o

aliă pialră

de mormânl lot din

aceaslă biserică

:

S'a pristăvit roaba lui Dumnezeu Jupaniţa Maria în zilele lui Io
Alexandru Voevod în anul 7082 luna Martie 19.
Traducerile numerilor 14-15 le dau dul'ă Al. Stefulescu : Gorjul istoric fi 7iitoresc
Tg. Jiu, p. 290.
Dumitru Părcălabul, de care vorbeşte inscripţia tombală, era fiul lui Mogoş
Banul, primul fondator al schitului Stlneşti din jud Vâlcea. El a avut de fraţi
pe Mo~oş Spiitar şi Gi ura Logofăt. Din acest Giura Logofăt şi soţia sa Vilsia,
s'au născut trei fii: Preda, Harvat şi Mogoş şi o fată Maria. Această. ~I arie este
acea "Jupaniţa Maria", despre care vorbeşte cealaltă piatră tombală, moartă le
1574. Ea, s'a cii.sll.torit cu Armaşu! Radu Buze11. din care căsii.tori e u svut pe acei
trei vestiţi fraţi Buzăşti, generalii lui Mihai Viteazul : Stroe, Preda şi Radu.
(Cf. Iorga : Inscripţii din Bisericele Homâ.niei, I p, 169 şi Al. Ştefulescu: Gorjul Istoric şi pitoresc p. 289-291.

16
Pisania bisericii filiale din salul Mamura, cam. Slrejeşlii de
jos, .Romana/i:
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Prea sf[infieiJ sale
Părintelui Episcop Râmnicului D. D. Calinic, s 'au zidit această
sf[ântăJ biserică din temelie precum se vede în locul căria au fost
[alta] de lemn şi în stare pro[ajst[ăJ, cu hramul Sf[infilorJ Apostoli
Petru şi Pavel, mai adăogându-să acum cu blagoslovenia Prea
sf[inţiei] sale Episcop hramul Sf[ântujlui Ioan Botezătoru şi Sf!ântujlui Nicolae, cu cheltuiala Prea cuviosului arhimandrit Nichifor
egumenul sf!ântujlui schit Sărăcineşti[ij şi cu alte ajutoare dela
cei ce a[uj mai ajutat. lngrijitor fiind dela început pănă Ja sfârşit
preotu Petru Duhovnicu.
Această biserică s'au început la leatu 1852 Mai 9 şi s'au săvâr
şit la anul 1856 Iulie 5.
Moşia Mamura a fost proprietatea schitului Sări!.cineşti din iudeţul \'âlcea.

Preotul Teodor
https://biblioteca-digitala.ro

Bălăşel

[Q]

De la

Administraţie:

Poşta.

D. Arzdrei A. Ioan. Cu părere de rău nu putem trimite
şcoli, unde de obiceiu se pierd numerile in mâni străine.
Adeverinfe. S'au primit sumele, şi cu acest număr s'au trimis
adeverinţele respe.:tive pentru Păr. /. C. Beldie, Fârtăneşti-Covur
lu iu 4 I. 25 b., D-na Clemence Bally Bârlad. 4 I. 25 b. D. Subit.
Budac, Bâ rlad, 1 I. 25 b. D. Colonel l11pescu, Bârlad , I I. 25 b.
D. I. Peride, Ohidigen i-Tutovu, 3 I. D. Al. ~asilescu , Bucureşti , 4
I. 25 b. D. Căpit. C. Metz, Buzău, 3 I D. Parvulescu, Buzău, 3 I.
D. Câpit. Bddescu, Buzău, 3 lei. D -na Bdicoianu. Buzău, 3 lei. D.
Căpit. Tr. Starcea Bucureşti, 4 I. 25 b. O . M. O. Petcu, Brăila , 4
I. 50 b. D Iorgu Radu, Huşi, 4 I. 25 b. D. Dr. D. Aronovici, Dorohoiu, I I. 25 b. D. I. R:Jdulescu. -Pogoneanu, Bucureşt i , 4 I. 21)
b. D. I. A. Ionescu, Caracal, l I. 25 b. D. Cristea Polizu Bârlad,
I I. 75. D. Eug. Ciolac, Craiova 4 1. 25 b. D O. Benişu, Bârlad,
1 I, 25 b D. Dr. Pandele, Tt:cuci, 4 I. 25 b. D-na V. M. Bally,
Bârlad, 4 I. 25 b. D. I. Em . Palladi Bârlad, 4 I. 25 b. D. O. E.
Rangli Hotoşani 4 I. 25 b. D. A. Vlah1;ţti Plăineşti R. Sarnt, 4 I.
25 b. D .. O P,1/adi Banca · Tutova, 4 I. 30 b. O, Clipit. I. Andoniu
Bârlad, l 1. 30 b. D . Capit. Stanian Bârlad, 3 lei. D. C. Darius,
Dobren i Neamţ, l I. 25 b. D. Em. Fluture, Bârlad, I I. 80 b. D.
T. Pamfile, Bârlad, 2 I. D. H. Popa Zorlen i-Tutova, 3 I. D. Locot.
/sac Bârlad, 4 lei 30 b. D O. A. Cosnw11ici Tg. Neamt 4 I. 25.
D. lt. A. Saint -Georges Bâr Iad, .) I. D. lt, Ohika-Brigadier 3 le i.
D. Cdp. O, Ursianll Botoşani 4 I. 30 b, O-na N. S. Dumitrescu ,
Botoşani , 1. l. 25 . D. R. Saint Georges Bohoghina·Bucecea, 5 leiD. Şt. Ohica, Hotoşani 4 I, 25. O. Cap, Stdtescu; Bârlad, 4 I. 25
b. D-na E. Mnican , Botoşani 1 I. 25 b. D•. Sandu Manoliu las i 3
I. D. General Şt. Sto1kll Urziceni 4 I 50 b. O. Col. Owescu laşi 4
I. 25 b. O. N. Cdpiţă Ra hiteni-Romim, 4 I. 25 b. (Urmează).

revista la
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~
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~

apărut:

N IORGA :

Ucraina
Analele

Academiei Române

Moldovenească
Memoriul Secţiunii istorice Tom. XXXV
30 bani

N. IOl{OA:

C.ondiţiunile de politică generală

în cari s'au întemeiat biserice româneşti
în veacurile XIV-XV.
Analele Academiei Române Memoriul Secţiunei istorice Torn. XXXV.
30 de bani
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literatură şi artă

po-

Anul VII. No. 1 pe Ianuarie 1914, cuprinde :

T. Pamfile.-Cu un prilej.
C. n. Mateescu.-- Un fisiolog din veacul al 18-lea.
[. Rădulmu-[odin.-Mezer-Craiu (Cântec bătrânesc).
Teofil Bizam, H. I. Munteanu. H 1. Dumitraşcu, D. furtună. P. Ugliş. - Povestiri şi
legende.
G. A. Cosmovici. A. Moisei, [. fi. Yartolomei. M. Adamesteanu.-Vorbe adânci.
li - Moisei.--Cântece de stea.
A. fiorovei. M. Lupescu. [. Atanasiu -Botani că populară.
Pr. Florea A- Drăghici. Elena Yoronca. S. T. Kirtleanu. H. I. Dumitraşcu. I. Preutescu. n.
y. Hântescu. 1. Hadă. --Datine şi credinţe .
fi. Apostol. fi. lacobeaou, M. Barbu, a. Mihalathe, fi. fira. I. H. Po~mu. -- Cântece.
I. H. Popescu, Patru fi. Savin, H. V. Hântmu. -Glume, jâtii, taclale.
P.• 11. I. Dumitraşcu.-CRONICA,
llustraliuoe : Intăia faţă a unui Fisiolog Românesc,
Redacţia:

T. Pamfile, Bârlad
·, ,_.·
Administraţia: M. Lupescu,
str. Corbului
Zorleni-Tutova
11
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ţinuturile

pierdute

şi Basarabia in cele dintăi decenii după
Analele Academiei Române

în Bucovina

anexare
1 leu
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I. B06DAn: DOC'UmEnTELE LUI STEfAH C'EL ffiARE.
T. Pamfile.
DOC'UffiEHTE. -·- 6eorge A. C'osmouic:i, n. I. Dl,lmitraşc:u,
V. C'. Hic:olau, T. Pamfile, A. 5aint-6eorges.
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INTENEIETORI: Eugenia Botez-Ciolacu, I. Chrissove/oni. Alex.
Ecsarhu. Căp. P. Gane, h. Gherghely. Lt. L. Ghika-Brigadier, !1.
Lupescu. C. N. f1ateescu. V. C. Nicolau, T. Pamfile. C. Popovici, A. Saint-Georges, G. Saint-Georges, Emilia Stroici, N. I.
Stroici, G. Cutoveanu.

[iJ====================================[ij
DE LA
REDACŢIE

Adeverinţe.
D. O. A. Cosmovici.-Cel trimis s'a cules pentru no.
celelalte le aştept.

viitor,

pe

Lămuriri.
Materialul să ni se trimită intotdeauna recomandat, cu mărcute
·de 30 de bani, pentru mai pufin de fiece sută de grame, se adaugă 5 bani.
Odată cu trimiterea, este bine ca redacţia să fie înştiinţată :;;i
cu o carte postală în care să se arăte oficiul, ziua şi numărul de
pt adeverinţa poştei.
Hârtiile vechi, fotografiile şi orice alte I ucruri vom primi , se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.

Cine înlesneşte dobândirea de material de la persoane cari nu-şi
dau samă de folosul publicărei lui, vor fi mulţămiţi prin trimiterea fără plată a revistei.

Pentru publicarea documente/or, în lipsă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere l<ttine.
Textul original se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăreşte cu litere cnrsive ca şi formulele şi
cuvintele slavone, cu cari, fireşte, nu se poate confunda:
Textul închis în () arată explicaţiile.
Textul drept închis în [ J arată întregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vedere.
Textul cursiv închis în [] arată texul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi necitete.
Textul fără însemnătate lăsat la transcriere, ca şi cel neciteţ
se înseamnă cu „ . .

lili====:==i==============================lil

N. IORGA:

CHESTIA DUNAREI

Istorie a Europei

răsăritene

în

legătură

cu

această

c estie
5 lei

„Miron Costin" -~rintre p.r·iete-JJ
nii
D-voastre
[ Răspândiţi re~ista
şi cunoscuţii
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INSEMNĂRI

13
Insemnări din 1788 şi 1789, Jăcu/e de duhovnicu/ Mitropoliei
din Bucureş/i, Mihail, cu privire la nişle eclipse, semne de răz
boiu şi despre Turcii cari erau alunei în /ară /a noi.
1788 Mai 24. Intru al 5 cias din zi s'au ştirbit soarele foarte
mult că măcar deşi lumină, nu bine am căutat în soare drept şi
l-am văzut ca o lună ca de 5 sau 6 zile, mult mai puţin de jumătate, însă verde foarte; ştirbirea erâ despre amiazi.
In 25. Spusă preotul o/ Starăsi Dvor, zicănd că eri au cetit scrisoarea din Mai 22 scrisă, trimisă dela malul Mării-negre un boiar; au trimis înştiinţare de C .... precum I-au ocolit M ... . .
cu corăbiile şi I-am şi luat cu toate corăbiile sale spre Crâm.
lpisa/i Comşii dato/co svoiu zemlio. Dăcuvaio, ane vala. 1
Măriia sa Manoil vvd. au intrat în Buc[ureşti[ pela Spirea tntr'o carâtă, conac la ruda sa, la veneţianca, au făcut. Iun. 19.
August 24. La al 7 cias de noapte, au fost ceriul roşiu foarte în
partea despre Miazănoapte, sămn de sânge de oaste.
Ian 25, la al 2 cias de noapte, iar au fost roş spre M. Neamţ
în MoJd[ovaJ.
Şi în 26 noaptea despre zioă iar au fost foarte roş, dela Mold[ovaj spre apus.
Octom 1. Spusă Suliman aga beşleaga că au luat robi Turci din
ţara Banatului, ol Sebeş, 26, oameni, mueri şi copii că l~au întrebat de ce au dat 30 tunuri şi zise de aciasta. 2
1789 în zioa înălţării D[ojm[nuluiJ o mie 8 de păgâni ş'au lăsat
caii săi şi hainele şi au plecat pe munţi cu gând să robească sate
în ţara Ungurească la locul ce să chiamă Brădet, şi s'au făcut
un nor, şi au dat-o piatră cu tunete şi cu fulgere groaznice, dar
i-au bătut- de i-au mai omorît; pe la 7-8 zile dintr'ănşii au venit
bătuţi de D[umne]zeu şi leşinaţi. Popa Ioan o/ Argiş de la bis.
Vlădica au spus, şi au zis că i-au bătut D[umnejzeu[IJ diaurilor. 4

" D.

Furtună

Si s criu eu Comşa (?) dă atâta din pămăntul său, dar nu e adevărat .
ln cursul anului 1788 Turcii făcură î11 adevlir, o mare pradă în Banat. Cfr.
N. Iorga, An. Ac. Rom. II, XXXIII p. 212 şt urm.
s Şi cu cirilice şi cu cifre latine.
' Ghiaurilor, creştinilor. Pentru toate, Acad. Rom. Ms, No. 1619 p. 127.
1

2
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CRONICI\
N. Iorga: lJcralna Moldovenească. lmpil.rţindu-se Ucraina ciizliceascll. între Poloni şi Turci, la 1672, acei,;1i din urmii. numiră acolo hatmam pe fra ·
tele lui Timuş Hmilniţchl, ginerile lui Vasile Lupn, care, de altfel alături cu
Domnii principatelor. ajutii. paşalele begatelor de la sud tmpotrivu. Mos~ovi\ilor
ce nli.zuiau spre Apus.
Intre Ucraina şi colţul Moldovenesc din aceastl parte, unde se desfăşoarl o
puternicl viaţl de rid.şi şi boeri cerbi coşi, erau strânse leglturl, brii.nite în par·
te de însemnata lume de negustori şi atâţi stll.pânitori de moşii Moldoveni.
La acestea se adaugi. în August 1681 insă~i câftănirett cu mare pompă a strttşni
cului Duca Vodll., la Ţarigrad, ca •Domn al ţării Moldo"ei şi al ţii.rii Ucranlei>
Acolo îşi va avea hatman pe grecul lani Dr.ăghinici, pentru slujbă măruntli, pe
cA.nd judecii.ţile urmau sll. se facll. la scaunul domnesc din laşi.
Frumoasele începuturi de gospodărie nu ţinurll. mult.. Pornit cu oştile turceşti
spre zidurile Vienii, Ucrania scapă din mâna locotenentului sliu ca mai pe urmll.
să plece însuşi Duce. în robia leşasci!. unde se şi prăpli.deşte.
Cele din urmi zile ale unirii Moldovei cu Ucraina, ri!.mân nelimpezi.
• Interesante ştiri cu privire la "Boerl şi răzeşi ln Bucovina şi Ba·
aarabla. tn cele dlntăl decern li după anexare", de d-l N Iorga clin
cari se vede„cum şi de ce urmaşii de boieri români din Vilafce,-ţinulul Cernău·
ţuJui,-s'au prefll.cut dupii. câteva decenii în Ruşi. .. şi de ce tovarăşii lor de clasli
din gubernia bas arabean§, au pii.strat până în pragul zilelor noastre toate datinele juridice româneşti..„ şi graiul indii.tinit".
• Amănunte nouii. cu privire la ciocnirile războinice dintre Petru Rareş şi Poloni, intovărfişesc textul latin al unei cărticele contimporane plistratii. în Bib lioteca din Cracovitt, pe care-l dl!. d-1 /. Ursu în broşuril „ Rătă li ile de la Gwozdzlec şt Obertyn {1331)". O traducere ar fi mărit preţul acestei osteneli .
Darv. Gr. Voiculescu: ln•emnărlle unui biciclist, - Cărticicll. invăţătorulni sergent dela compania de biciclişti a corpului I I de armat.li. se ceteşte,
cu interes:
Trecând peste atâtea greşeli ale unui tipar ficut poate de departe şi în grabll.,
amintirile acestea cu o expunere, - aş putea spune, îngeresc de naivă,- vor putea fi întrebate cu folos atunci când cineva va scrie pe larg Campania Româno ·
Bulgarii..
• Cuprinsul revistei ..lrhlva Genealogică pe Iulie-Septembrie: Sever de Zotta,
Principii României descedenţi din Movileşti; Serdarul VHsile Hainskl „n epotul"
lui Ştefan Vodl!. Petriceico; Oh. Ohibănescu , Din arhivele Chişinăului. Sever de
Zotta, ln jurul unui letopiseţ; spiţa neamului 1-Hljdiu cu unele <late noui ; Do cumente; Bibliografie; Comnei.clri mărunte.

P.
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.l. BOGDAN: DOCUMENTELE LUI ŞTEFAN CEL MARE

Prilejul împlinirii a 400 de ani dela moartea celui mai strălucit
Voevod al Moldovei, în 1904, a îndemnat pe răposatul Haret. pe
atunci Ministru al Instrucţiunii şi Cultelor, să dea d-lui I. Bogdan profesor de limbile slave la Universitatea din Bucureşti şi membru
al Academiei Române, sarcina de a culege şi publica toate actele eşite din cancelaria îndelungatei domnii a lui Ştefan .
In prefaţa celor două mari volume cari cuprind «Hrisoave şi
căr(i domneşti, Tractate. Acte omagiale, Solii, Privilegii comerciale
Salv-conducte, Scrisori », autorul arată toate împrejurările prin cari a
trecut ostenicioasa-i lucrare şi încheie cu amărăci unea , că prea
pu(in a putut să adaoge materialului cunoscut, din pricina lipsei
de bunăvoinţă din partea presupuşilor posesori ai unor asemenea
te,-bunăvoinfă ce-o aşează foarte aproape de simţâmântul patriotic.
Ministerul făcuse un apel pe care îl vor fi auzit cei ce puteau
să-l audă; dintre aceştia vor fi tăcut cei ce-au crezut că au de-aface cu acele apeluri, după cari urmează dacă nu o grea batjocură. în orice caz o mulţumită prea târzie. Astfel d-l Bogdan a
dat ce-a putut. Sporul d-sale n'are nevoie de lauda noastră. Ceea
ce suntem datorie, este să arătăm cetitorilor acestei Reviste că ar
fi un mare pacat dac ă această monumentală lucrare nu s'ar îmbogăţi, cum făgăduieşte d-l Bogdan. D-sa cercetează cancelaria
moldovenească de dinaintea anului 1457 şi la aceasta va adăoga
materialul nou ce lips e şte din colecţiunea publicată. Persoanele
cari au sau şt i u despre asemenea acte dinainte sau din timpul lui
Ştefan cel Ma re. sunt datoare să le a ducă la c uno ştinţă d-lui I.
Bogdan, de-a dre ptul, prin Academia Rom â nă sau prin orice mijlocire onestă . Cu chipul acesta, contribuind fiecare d upă putere
pentru tot ma i multa luminare a trecutului , vom a juta la aflarea
tainicelor că r ă ri cari trebuie să îndrumeze viitorul, tot mai grabnic
ş i mai luminos.
T. P amfile
https://biblioteca-digitala.ro
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101.
i493 f1art 5

Suret de la Stelan Vodlăl 7001 Martii 5.
Facem însămnare precum au venit înaintea noastră şi înaintea
al noştri boeri mol-dove eşti, Mărina şi Stana, fetile lui . Dragomir
Banul, nepoate Şol d ei de la Dumitra, de nimene silite, nici asuprite, ş'au inpărfitu a lor sileaşte şi moşii a unchiului lor Şoldei pe
Dumitra, anume Şotdenii şi Socii şi Bărlăleştii şi Spirenii şi Drăg
măneştii · ·i Lăzăştii şi Sărăcineştii şi Făntăna lui Şolomon şi Văn
tăna (si cJ lui Epure şi CiOrănii şi Pre-larga unde au şezut Oanca şi Laşcu. Şi au rămas în parte Mărinii satele pe Dumitra anume Şoldenii şi Bărlăleştii şi Făntăna lui Şolomon şi Pe-larga
unde au şezut Oanca şi unde au şezut Laşcu . din cămpu. Iar în
parte StanU ş'au venit şalele anume Spirenii şi Drăgmăneştii şi
Lăzeştii şi Sărăcineştii şi giumlaJtate din !şters: cămpu, după care, loc gol p entru un cuvânt}. Pentru aceaia văzindli şi noi a lor
bună învoial lă] şi înpărfeala .între sine pre a lor dreapte ocine,
aşijderea şi !noi) am dat şi am întărit Mărinii pre aceale sate ce
scrie mai susu partea ei pe Dumitra anume Şoldenii şi Bărlăle
ştii şi Făntăna lui Epure şi Făntăna lui Şolomon şi Pre-larga unde au fostu Oanca şi unde au fost Laşcu, din cămpu şi giumlăl
tate de satele ce scrie mai sus ce i s'au venit în parte ei, ca să-i
fie ei uricu de la noi cu tot vinilu ei şi clopiiJlor ei şi nepoţilor
şi strenepo ţilor ei şi a tot neamul ei ce să va aleage mai aproapea neruşuit nici odinioarlă) în veaci. Iarăş Stanii dăm şi întări m
pre siliştile ce i s'au venit în partea ei anume satul Spirenii şi
Drăgmăneştii şi Lăzeaştii şi Sărăcineştii, pe toate aciale sate ce
scrie mai sus ca să-i fie ei de la noi uricu cu totu venitul, ei şi
copiilor ei, n epoţilor şi strănepoţilor ei şi a tot !neamul eiJ ce
să va aleage mai aproape neruşuit nici odinioară în veaci. Iar
hotarul a tuturor satelor ce scrie mai sus să fie după hotariul cel
vechiu pe un de au umblat de vacu. Pentru aceaia, credinta domnii meale şi credinţa a prea iubiţii fiei domnii meale şi credinţa
a tuturor boerilor noştri de la dum!nealui) Bolduru vornicul pănă
la Trinca vei comis. Iar după a no[aJstră viaţă cine va fi domnu
·t ării a ceştiia să nu strice a nola]stră danie şi întărirea. Şi pentru
mai bună credinţa tuturor celor scrisă .mai sus, am poroncit dhii
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credinciosului boeriului nostru dum!i]sale Tăului vei
scrie şi a noastră receate cătră aciastă adevărată carte să o legi. S'au scris de Alexandru Diacul de Suciava. Iar în anul 7260avgust 31, în zilele luminatului domnu
Costantin Mihail Răco
viţă voevodu s'au tăl·
cuit de Evloghie dascalul o/ şcoala slove·
cinstitului

şi

logofăt să

neassă.

Documentul e publicat d e
d -l I. Bogdan în /)<1r.1m11<ntele
lit i ŞtP_fim cel M111·e li, p. 7 9
după două traduceri vechi : U·
na din 7260 August 31 şi alta din 1750, şi o copie a originalului slavonesc. Deci su.
retul nostru de mai sus era
cunoscut. li publicăm totuşi
pentru cele câteva deosebiri ce
le are faţă de varianta tipărită
La~w în loc de Lr1.,c11l, u1·1i9111r'in eştii în loc de D n l,qrnn ·i"'-Şlii, L<rz,iştii în loc de Lr'iţl'.~tii, StfrJcine.~tii în loc de
Sr'ir1iţine.1 tii ŞI Buldw· în :oe
de Boldul.

Act. Muzeul SaintGeorges.

Muze u l

~aint.Georges

Pomelnic din

Odobeşti-Bacău

102.
1696 /'1ai //, laşi
Zapisul Vornicului Vasile Coslache şi al fratelui său Solomon
Şă/rariul prin care dau lui Ilie Stolnicul mai mu/Je păr/ide moşie pe apa Tu/ovei În schimbul a/lei păr/i toi de-acolo.
eu Vas[i]li Costache vel vornic doinii zemii i Solomon
Costachi biv vei şătrari, scriem cu acestu adevăratu zapis al nostru ca să fie de bună credinţă la măna dumisale lui Ilie Enache
vei stolni c precum de a noastră bun ă voe ni-am învoitu şi ni-am
tocmitu şi ne-am aşăzatu cu durnnialui şi i-am dat noi dumisali
g iumlăltate de parte a lui Ureache, din gium(ă]tate de sat de Cosmăneşti ce-i pe apa Tutovii, care acea gium!ă]tate de sat de Cosmăneşti partia de gios, partia lui Uriache vornicul, au fost cumpăra t- o dumnialui Antiohie Jorea hatmanul de la Alexandra Bu·
huşoae . fata lui Ureache vornicul. Si e.sindu noi la rHu::in C'n rlnmAdecă
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nialui Ilie Stolnicul şi cu dumnialui Antiohie hatmanul, ni-au ales
divanul cum să lipsască dumnialui Antiohie hatmanul dintr'aciaste cumpărături şi să întoarcem noi giumlăJtate de bani şi dumnialui Ilie Stolnicul gium[ă]tate de bani şi să ţinem locul înpreună cu dumnialui. Pentru căci ne-am aflat noi şi cu dumnialui
Ilie Stolnicul rudă dumisali Alexandrii Buhuşoae. Aşijderea am
mai dat dumisali iar lui Ilie Stolnicul gium[ă]tate de sat de Clă
păneşti partea lui Dumitraşco Dulii, ficiorul Nastii, ce sănt p,e a·
pa Tulovii ce-i cumpărătură părintelui nostru, lui Gavril i tlă] vor·
nicul, de la Gavril, vornicul de Bărlad şi de la Andronic de Pogana. Aşijdere am mai dat dumisali un bătrăn de moşie din sat
din Băiceani ce-i dată lui Solomon de la Apostol Pintea. Aşijde
rea i-am mai dat dumisali stolnicului Ilie a şeasa parte din sat
din Zătonii ce-i cumpărătură părintelui nostru, lui Gavriliţă vorni·
cui de la Ionaşco Horneţ vornicul. Aşijderea şi căli părfi am eu
danii şi cumpărături în Zătonii toate le-am dat dumisali stolnicului Ilie. Aşijderea şi in Pogana ce ariei sfăl fie partea mea din
apa Tutovii despre apus încă o am dat stolnicului. Iar dumnialui
ne-au dat noaî pentru aceaste locuri parte lui Ion Ţopii şi partea
lui Miihălache Ţopii din sat din Bogeşti precum iaste stălpită şi
cu vatră de sat şi cu partea dintr'apa Tutovii şi cu pădure şi cu
tot locul, cu tot vinilul. Şi de s'ar ridica cineva cu gălciav ă asupra locurilor ce scriu mai sus ce-am dat noi stolnicului, noi să
avem a trage pără şi a dezbate şi să plinim precum scrie mai
sus. Şi dumnialui Ilie stolnicul numai să aibă a stăpăni. Aşijdere
şi dumnialui Ilie Stolnicul de să va rădica cineva cu gălciavă asupra
locurilor ce ne-au dat noaî, dumnialui să aibă a trage pără şi a
dezbate şi a plini precum scrie mai sus. Şi această aşăzătură şi
tocmală făcutu-s'au denaintea dumilorsali boiarilor celor mari,
dumnialui Donici vei log[o]făt şi dumnialui Mitrea Apostol vei
vornic vişnei zemii şi dlui Lupul Bogdan hatmanul şi dumnialui
Manolache Rusetu vei postelnicu şi dumnialui Mihălache Răcovit
vei spatar şi dumnialui Pavăl Ciocârlan vei ciaşnic şi dlui Iordache Ruset vei visternic. Iară cine ar scerni păr[ăJ sau gălciavlăl
după tocmeala aceasta şi aşezătură ce s'au făcut cum scrie aici,
ori la ce giudeţ aru mearge, să fie de ruşine şi să nu i s[ăJ ţie
în samă.
Vasile Costache vei vorn. Solomon Costachi
U las let 7204 Mai 11
Jscălilurile boerilor mari, pomeni/i
Pe v-o foaii a 2-a : «Zapis dela Vasji]lie vornic să bral egfol
Solomon ol Coţomăneşti ....
Act Mtazeul Saint-nP.nrnPR
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103.
1721 Junie 15

Ghedeon cu mila lui Dumnezeu Arhepiscop i Mitropolit
Sucevii. Facem ştire cu aciastă carte a noastră precum veni înaintea
noastră

Alexandra Logofeteasa, a răposa
cu Ioniţă Sâmjordzu, jineri-său, de să pâ·
râră pentru jumătate de sat din Ionăşenii. Şi văzănd şi diata de
la măna dumisale logofetesei, la mănă lui Ioniţă Sâmjordzu, jineri-sâu, deci, aşe am judecat: să de ispisoacele la mănă jineri-său,
lui Ioniţă Sâmjordzu, iar dumneaei logofeteasa să-ş ţâe hâlişteul
din sus şi temelie cur(ilor c'o falce de loc împrejur, iar cu altă
moşie să n'aibă dumneaei treabă, cât cuprinde jumătate de sat
şi vecinii cari sănt în diiată în parte lui Ioniţă, ca să aibă a-i stă
păni el iar doi vecini dintr'aceştia, din parte lui Ioniţă, ca să aibă
a sluji pre dumneaei logofetiasa păr la moarte dumisale, iar după moarte dumisale, să fie volnic a-ş lua Ioniţa vecinii. Aşe am
socotit cu dreptul şi aşa am judecat.
Lt 7229 luni 15.
Ghedeon [Mijtropolit.
tului

m[ojlitva sa

călugăriţa

Vărlan logofătulu.

Copie în condica familiei Saint-Georges. fila 8,
rohoiu la no. 8î4 din i 867 febr. 4.

incred i ntată

de Tribunalul de

Do·

Act. Muzeul Saint-Georges
104.
1747 Iulie 30. laş;.
Poruncă domnească pen/ru Slaroslii de Putna şi Cruceriul
S/amalin Adam să cerceleze pricina de moşlenire inlre graful
fon Sâmgiorz şl soru-sa Ani/a. răzle/i/i la Suceava, pe de o
parle, iar pe de a/la cele/alle două surori : Safla Dăniasa şi
Despa Curloae.

Io Grigorie Ghica Voevoda bj. mlstiu gpdaru zemli
moldavscoi. Scriem Domniia mea la credincioşi boerii noştri
Starostii de Putna i Stamatin Adam Cruceriul. Facem ştire că aice la Domnie mea s'au jeluit Ion Singiorzu şi soru-sa Aniţă că
ei de casa părinţas că . li s'au tămplat de s'au căsă·
torit spre parte ţărăi de sus la Suciavă şi rămăindu muma lor
şi cu doa surori a lor anume Safta Dăniasă şi Despa Curtuoae
în casa părinţască, după moarte mumii lor, ar fi pus măna aceli
doî surori Safta şi Despa pe zeace pogoane de vie făcătoare
şi pe niste locu sterpu ce zisără că sintu cumpărături latului lor Graf Iftimie Armaşu! şi pe alte rămăşiţe părinţăşti, pe
toate, şi stăpănescu numai aceli dol surori, Safta şi Despa cu fi·
rezletindu-să
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ciorii lor. Şi ar fi apucat şi nişte zapisă, şi acestor doi frati. lui
Ion Singiorzu şi Aniţii parte nu vor să le facă. Pentru care cerându dreptate şi înpărţală. s'au orănduit acolo la dumniavoastră
să le luaţi sama chiemăndu de faţă pe Safta Dăniasă şi pe Despa Curtoae şi pe feciorii lor şi de va fi cum s'au jeluit Ion Singiorzu şi Anita soru~sa, ce s'a dovedi c'a fi rămas din celi părin·
tăşti pe măna acelor doi surori a lor, tot să să pue la mijloc, şi
vii şi moşii şi altele ce ar fi fost şi să să facă părţi după cum
s'a căde cu dreptate. să între toţi fraţii la moştinire părinţască, să
aibă parte. Şi zăpisăle să să dea la măna lui Graf Singiorzu fiind
el parte bărbătiască iar surorilor, de a fi trebuinţă, să să scoată
nişte copii de pe zapise, să le iscăliţi dumnavoastră, să le daţi
să aibă şi ele la măna lor. Şi după cum îi veţi înpărfi. să daţi la
fieşte care parte o mărturie, să ştie fieşte carele ce va stăpâni.
să nu mai fie pricină între dănşii. Aciastă scriu. Osăbit jălui Ion
Singiorzu că are pricini iarăşi cu aceli doî surori, cu Safta şi cu
Despa pentru giumătate de pogon de vie ce deade de samlăl că
iaste driaptă cumpărătură. Ce şi pentru aciastă pricină să-l giude·
caţi şi să-i hotărâţi pricina, dându-i şi mărturie. U las lt 7255 Juli 30.
L. p. d.
.
Vei Logf.
Copie

şi

în condica familiei , Saint-Georges" , fila 12vo-13.

Act. Muzeul Saint-Georges
105.
1748 Febr. I
ţ Adecă

eu Musat o/ Urlaţi sinu Vladul o/ Jam dănpreună cu
mea anume Tudora i dănpreună cu frati-meu Rad ul dat-am
zapisul nostru la cinstită măna dumnealui coconului Gligoraşco
Cioran sin răposatului dumnealui Costandin Cioran bivu vei păh.
ca să fie de bună credinţă precum să-s ştie că am văndut dumnealui un pogon şi jumtat de vie lucrată şi o jumtat dă pogon dă
ţălină însă care vie despre partea dăn susu să î njugă cu n eşte
pogoane ale dumnealui iar capu vii de la vale să loveşte în ca p
cu alte pogoane ale dumnealui şi la capu vii dăn sus să loveşt e
cu via căpt. Neculae Codreanul. lnsă care vie au cumpăra t- o şi
dumnealui dă la Izvoran iar din jos să înjugă într'un rozor cu
Gheorghe ol Urlaţi care vie şi lui iaste dată dă zestre, care şi acea vie iar să loveşte în ca pul dă la vale iar cu viile dumnealui
cuconului Gligoraş Cioran. Insă această vie ce am vândut iaste
în dealul Bobului şi am văndut-o pă bani gata drept te optusprezăce însă cu o bute şi cu doao tocitori. Care vie am cumpă -

fămea
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rat-o şi noi păragină dă la Radul Orzea după cum arată şi zapisul cel vechio de cumpărătoare. Şt am văndut-o dă a noastră bună voe şi nesălită de nimeni şi cu ştirea tuturor vecinilor noştri
dăn sus i dăn jos care să vor iscăli. Şi am văndut-o ca să-i fie
dumnealui ohamnică în veci ca să aibă a stăpăni cu pace dumnealui, şi ori căt neam s'ar odresli dăn dumnealui. Şi cănd i-am
făcut acest zapis au fost mulţi boiari şi oameni faţă, cari să vor
scăli. Şi noi pentru adevărată credinţă ne-am pus numele şi deFevr. 1 din 7256
getele mai jos ca-s crează.
e Eu Muşat ol Urlaţi vânzător. ,~ Eu Tudora fămeia lui Muşat vânzătoare ..;„ Eu brat Muşat vânzător. Şi am scris eu Şărban logf. cu
zisa lor.
Originalul l-am dăruit acum Academiei Române.
T. Pamfile
106.
1795 Nart 6.
Cu plecăciune, sărut dreapăta sfinţăi tale părinte Vasălie 1 şi
fratele nostru.
Răvaşul nostru să vă gasască pe Dumne-voastră sănătoşi. Veţi
şti şi di mini, că mă aflu bolnav. Părinte Vasălii, am înţălesii că
copilul Costantinii nu l-ai dat la şcoală. Foarăte rău faci, că nu-l
dai. Noi am învăţat lumea şi copii noştri nu-i învăţăm, cu totul
~ste rău. Părinte t-am triimisii nişti cărăţi şi precum mai giosii
s'au însemnatu.
No.

1 un mariigarintu,
2 al doile un fanagreafu,
J o psaltire de celi mari
4 o carte minunile Maicii Domnului,
5 un talmud jidovescu,
6 o isopii a lui Iozopu,
7 un ciaslov di celi mari cu 6 acafiitisturi şi împodobit ii
8 o ghiografii.
Şi toate aceste cărăfi le dau sfinfăi tale să li iăi nepotului meu
Costantine, şi te rogii părinte Vasălie, la cine l-ei da să citească,
să ti rogi să nu le strici sau să le pici cu lurnănare, sau să îndoiască filili-că eu am scrisu zio şi nopte şi nu le-m picatu cu
nimica.-Părinte, de ai putere să mergi la Eşi la părinteli Mitropolitu Iacob şi să li dai în tipari că Preosfinfăe sa este al nostru, şi ni ştii cini săntem şi din cini ne tragem. Dară părinte ti
1

Vasălic

este lerei Vasilie Putneanu care a scris Dania

ron Costm", I, pag. 42-43.
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rogii. să li ddi spre citire cini voru vroi a le citi. Dară ti rgu să
nu li vinză nimărui. Părinte să mai vii la mini să-ţi mai dau că
te ceva di ali gospodării că n'au cui rămăne ; şi săleşti cu copilu
de-I dă la învăţătură-şi cumnaţii preutesăi îi trimetu doî cituri
di rochii pentru Dumnaei. Şi săntu al Dumlorf1 vostri frati, mai micu.
1795 Martie 6.
Stefan Ragrant dascal din Putna
Originalul găsit la lălăi meu .
Copi!ur Constantin, de care se vorbeşte, e tatăl mamei mele Catinca născută Put
neanu din lonăşeni (Dorohoiu).

George A. Cosmovici
Târgul

Neamţul

107.
1796 Mart 8
Hrisov domnesc prin careîntăreşte şătrăresei Ilinca Lambrino
fiului ei Şărban, stăpânirea pe moşiile Grecii şi C erna/ii
din jud. Tutova, pe nişte case din Bârlad, „cele doaî trupuri
de /igan" şi afle lucruri.

şi

lnştiinţari să

faci cu acest hrisov a domniei meii că după multe
ci-au avut la divanu domniei meii şătrăreasa
Ilinca Lambrino i fiiu-său Şărban, ce-au fost al doile soţie şatjra
ruluiJ Grigorie (sic] cu Enachi biv başbulubaş, ginere de fată cu
numitul şătrar i cumnatu-său Lupe cu alţi fraţi ai lui ce i-au fă
cut cu ce dintăi şotie şatrariu Grigorie anume Eliana, fata Lupului Bujoran, întăi pentru zăstre ce-au avut numita Eliana de la
tatăl său Bujoranu, al doile pentru zăstre ce-au avut şătrăreasa
Ilinca Lambrino, al treile pentru neîn plinire şi rămăşiţa zăstrii
Zmărandii, femeii lui Enachi biv hulubaş şi al pătrule pentru cele
rămaslel averi, mortului şatr. Grigori. Pentru cari pricini stănd la
giudecată amăndoaî părţile, făcăndu-să îndestulă cercetare, întăi
de dlor boerii giudecători ai dipartamentului giudecătoresc apoi
şi de dlor veliţii boeri ai divanului domniei meii pi amăndoaă
părţile s'au pus la cale cu dreptate ce li s'au căzut prin cărli de
giudecata şi osăbit scrisori de înpărţire a fişti căreia părli cari
s'au văzut de domnie me. După care mulţămindu-slăl amăndoaî
părţile, au rămas odihniţi fără a mai face vreo parte apelaţia să
iasă înainte domnii mele. Deci fiind
că după următoare pricină acestor giudecăţi şi împărţări ce s'au făcut , în divanul domnii meii, în parte şătrăreas!ăiJ Ilinca Lambrino şi a fiiului ei Şăr
ban ce-i făcut cu şătrariul Grigori, pre largu să arată la inpărţala
divanului, că moşiia Cernafii şi Grecii, ce sănt tot dintr'un hotar

pări şi giudecăţi
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Tutovii, unde au fost aşezare şătrarului Grigori, măcar
Lupul cu fraţii săi au arătat că aceste moşii au fost date
zăstre moşului lor Lupului Bujoranu de pe fimeia lui iar nu zăs
tre au trecut de la Lupul Bujoranul, fetii sali Elenii, mumii acestora şi pentru aceia faci ceriri ca să li slăl de în parte lor. Dar
cercetăndu-s[ăl de cătră giudecată şi dovedindu-să că aceste moşii
le-au cumpărat şatr. Grigori de la Lupu Bujoreanu încă mai înainte păr a nu s[ă] cununa cu Elinea fata lui de cănd sănt trecuţi
peste trei-zăci di ani, şi ca un lucru ce-au trecut cu vănzare de
la Bujoranu la şatr. Grigori a lui au rămas şi nu pot aceştia a
ave acum cuvânt de îndreptari, nici să · o tragă parte-le, nici să o
poată răscumpăra. fiind atăfa ani trecuţi la mijlocu de cănd s'au
făcut vănzare păr acum. larăş moşăia Cărjăoanii şi Coţmăneştii
ce au fost zăstre numii lor Elinii fata Bujoranului, iarăş zestre
s'au dat de şătrar Grigori cu fata Bujoreanului, însă în locul Coţ
măneştilor cari s'au vândut de şatrar Grigori, au cumpărat şătr.
Grigori, o altă moşăi, Măscurei de au dat Smărandii pentru aceia
zăstri. Dar moşăia Cernaţi i Grecii s'au dat lui Şărban celui mai
micu fiiu şi mumii sale Ilincăi după obiceiu ce s[ă] urmiază de
clironomisăşti cel mai micu fiiu aşezarelaJ părintelui său. Şi fiind
că venjful acestor moşii de însuş arătare[a] Lupului şi a lui Enachi
başbulubaş s'au dovedit că vinilul lor pe anu este numai cu o
sută cin[cil zăci lei, li s'au mai dat acestor doaî părţi şi nişte casă
ce sănt încă negătite din tărg Bărladului, cari sănt făcute prin osteneala Elincăi şi cu cheltuiala şah'. Grigori pe loc strein cu bezmăn. Din care cheltuială ce s'au făcut de şătr. Grigori cu facere
acestor casă. s'au îndatorit pe Ilinca ca să întoarcă una sută şi
zăci lei, cari bani să să pue la suma de 950 lei ce au rămas de
la şătr. Grigori, afară de alte cheltueli, precum să arată pricina la
carte de giudecată, cari fac 1255 lei. Aşijdirea şi din ţăgani arată
inpărtala că să vini şătrărias[ăi] Ilincăi cu fiiul său Şărban să ia
un suflet, cari vrănd să ia pe făgancă şi pentru ca să i să despartă ţiganca de bărbat, înşuş Lupul şi Enachi başbulabaş, epitropii cumnaţilor lui di a lor bună voe înainte · giudecăţii au priimit
să de ei şătrăreşei
Ilincăi i fiului său Şărba n
doaî suflete,
din copii lui Toader Tiganu ce i-au fost de zăstre a Elenii ficei
Bujoranului, unul parte bărbătească şi altul parte fămăiască, şi
să rămăe ţiganca în parte Lupului i Costachi i Gheorghi şi a
Catrinii înpreună cu ciia lalti tigani de zăstri mamii lor, fata Bu·
joranului, cum mai pre larg arată aceiaşi înpărţală din anul acesta 1796 fevr. 18, cari s'au văzut de domnie mea, adeverită cu
la

ţănătul

25

că
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boeri, întru care pre largu să arată şi
părţile de moşie i ţiganca ce s'au venit fiilor sătr. Grigori, ce sănt
tăcuţi cu ce dintăi femeia sa Ilinca fata Bujoranului. După care
iată dar şi domnie me dăm şi întărim stăpănire şătrăresei Elenca
Lambrino şi fiului său Şărban pe moşiile de sus arătate Grecii,
Cernafii o/ ţănutu Tutovei cu aşăzare di acolo, casa o/ Bărlad
cum şi cele două trupuri de ţigani şi altele ce-i arată ca să li
stăpănească cu bună pace fn veci, după tărie cărţii de giudecată
cu înpărfala devanului iară fiii şătr. Grigori cu fata Bujoranului să-ş
stăpănească numai părţile lor căte le-au dat giudecată divanului
şi mai mult să nu s[ă] intindă. Asupra cărora să le fie hrisovlulJ
domnii meii acesta, de întăritură statornică şi neclătită în veci,
care s'au întărit şi cu a noastră domnească iscălitură şi pecete.
Scrisu-s'au hrisovul acesta la scaunu domnii meii în oraş Eşi întru ce dintăi domniia noartră la [ţara] Moldovei la anul al doile.
1796 Mart 8
dlorsali

veliţilor

Pe verso: Această copie să stea în scrisorile Cofmăneştilor
fiind foarte trebuitoare pentru o parte de moşăie ce-au văndut
Gligori din Coţmăneşti, spat. Sturz[ăJ ce-au avut-o zăstre de la
Bujoranu şi el au văndut-o cu fimee sa şi în loc au cumpărat
Măscureii de la socru-său şi de la cumnajii lui şi i-au dat iarăşi
în zăstre ficii lui Smărandii » .
«Copie de pe hrisov».
Act. Muzeul Saint-Georges

108.

1817 Nai 23, Botoşani.
Cercetare de târgove/i după porunca Vorniciei de
penlru o moşlenire de dugheni şi Jocuri din Jârg.
Cătră

cinstita Vornicie a

Botoşani,

Botaşanllor

Adunându-ne la un loc noi prin poftă· rănduijii şi intrănd în
cercetare pentru pretenţiile ce face Dumitrache Băzgan lui Vasile
Băzgan asupra unchiului său, preutului Eftemie Băzgan Sachelarion pentru o crăşmă ce zice că ar fi ramas de la Ilie Băzgan ce
au fost frate cu Vasile şi cu numitul preot, pe care crăşmă stricăndu-o numitul preot Iftime, ar fi făcut doaă dughene şi le-ar fi
stăpănind singur, cum şi pentru un loc ce este o casă a lui Dumitrache Băzgan făcută de chiar tatăl său, Vasile Băzgan, ce zice
că s'ar fi împresurând de cătră numitul preot, va şti cinstita Vornicie că curgerea acestei pricini aşa urmează după adeverinţele
şi mărturii !ce] să văd la măna preotului Iftime. Ioan Bâzgan are
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pairu ficiori: pe Iordache, Vasile, Ilie şi pe Preolul JfJime Sachelariu, iar ca acareluri are o casă cu Jocul ei, o crâşmă şi
Jrei dughene; o dugheană o dă lui Iordache, a/la lui Vasile, crâş
ma o dă preoJuJui lfJime, casa părinlească o dă lui Ilie fiind
mai mic fiu, iar o dugheană o au lăsat slobodă pentru suflet~le
morţilor cu chiria ce să va lua să s[ăl grijască morţii. Dugheana
aceasJa se află sub purtarea de grijă a Preotului lftime. După
moar/ea lui Ioan Bâzgan, Ilie îşi vinde par/ea lui, Sava Tătaru
Arman, dup!J zapisul din 1792 Februarie 14 iar după doi ani preo/111
JIJime cu prolimisis răscumpără casa cum adeverează zapisw
de răscumpărare din 1794 Ghenari 28, care casă fiind alături cu
crăşma, partea numitulni preot şi benalele fiind spre risipire de
învechime le au prefăcut numitul preot făcăndu-şi pe acel loc o
crâşmă cu pivniţă de piatră şi cinci dugheniţi mici cu a sa cheltuială; şi ne mai avănd loc de poartă la aceste dughene, au cumpărat o bucată de loc de la unul Săvulică Arman de ş'au făcut
poartă, după cum adeverează zapisul din anul 1803 Mart 12

Toate aceslea, Vasile Băzgan, /ală/ lui Dumilrachi le vede şi

/ace, şi Jocmai după 20 de ani şi mai bine se scoală Dumitrache
feciorul lui Vasile cu pretenţie asupra preotului Iftime sub cuvânt
că ar avea şi el drept la dughene ce le au făcut numitul Preot
cu a sa cheltuială pe locul de răscumpărare şi pe locul partea
sa de cleronomie.... va şti cinstita vornicie şi aceasta că dughe·
na partea lui Vasile Băzgan, tatăl iui Dumitrache este alături de
dugheana ace lăsată de către tatăl lor pentru sufletul morţilor şi
aceste dughene amândouă a lui Vasile şi a morţilor au numai
căte un stănjăn şi giumatate de loc în lat, pe căt sau făcut bina)ele lor, iar în lung surit de o potrivă toate cu locurile lor, apoi
Vasile Băzgan făcându-şi o căsuţă pe locul dughenei sale din dos
n'au fost următori a-şi face căsuţa numai pe drept locul său, ce
au mai intrat în locul dughenei acei lăsată pe grijile morţilor, cu
un stănjănu de loc, şi acum Dumitrache ficioru lui Vasile nu se
mulţumeşte numai cu un stănjănu ce au luat tatăl său din locul
dughenei morţilor ce voeşti a mai lua şi mai mult, spre a-şi face
ogradă şi drum la casa lui. Şi aici Dumitrache se vede cu înpotrivire. Apoi preotul mai pfălise şi o da/orie părintească.
1817., Mai 23.
Ilie lconom şi preot, Darie Iconom, Teodor preot, m'am întăm·
plat, Neculai Adam, Ioniţă. Bou„ am fost faţă, Toader Blanariu,
mart. Neculai Blanariu mart.
Incredinţarea

Vorniciei

după această

cercetare la 28 Mai.

Act. Muzeul Saint-Georges
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109.
1827 Iulie 17

Noi Ioan Sandul Sturza vvoda cu mila lui Dumnezău
Domn Ţării Moldavei Cinstlitl credincios boeriul domniei mele,
dumta Aleco Roslălt vei agă. sănătate . Fiindcă departamentul pricinilor străine prin înştiinţare din 16 a următoarii luni cătră dlui
vei logf. arată că dlui Tudurachi Cruşovanul cinovnicul consulatului rusăsc prin jalobă arătănd că în moşiile Lungenii şi Mihăoanile de la ţănt. Fălciului are părfi nealesă baştină clironomie de pe maica Ecaterina Ţăcău şi vrănd pentru osăbif interes a
dsale a să desface de dănsăle, au făcut cerere ca să i să aliagă
şi să i să hotărască spre a le pute vinde. Intru care cerşindu-te
pe dta, cercetător şi hotarnic. domniia mea te rănduim şi-ţ poroncim să mergi la stare locului şi in fiinţă tuturor răzăşilor şi a megieşilor i a vechilului dsale jălluitoruluij, fieştecare cu toate orice
scrisori şi dovezi vor ave, să cercetezi cu amănuntul şi drepte
părţile jălr. ce să vor dovedi, prin scrisori sau prin spiţi de rudenii, alegăndu-le de o parte de cătră păr{ile celorlalţi răzăş, să
le stălpeşti şi cu pietre hotară. dănd şi mărturie hotarnică arătă
toare în semne şi în măsuri iscălită pe obiceiu, după care să s[ăl
poată pune în lucrari şi cerire ce faci dumlui cu scoatire la mezat.
Iar la locul ce va fi pricină de nemulţămire, petre hotară nu să
vor puni, ci cu aceiaş mărturie pre largu şi hartă de stare locului, să-i trimeteţi pe pricinuitori la divan, de unde să va da cu1827 luli 17
viincioasa hotărăre.
Vei logof.
Act. Muzeul Saint-Georges

110.
1833 Nartie
Plângere unei subocârmuirii doljene pentru un da/ornic din
salul Comoşleni din Dumbravă. Da/orie 1120 lei. N'am ce să-i
iau fiind că nu are alt feliu de avere fără de cât numai căruţa
cu doi cai. . Până i se vor vinde să fie în păslrarea lui Gheorghe Volinliru din Urzicuţa.
Act. N. I. Dumitraşcu
Gara Dâlga

111.

1833 April 17.
Diala căminarului Vasile Bo!ez din Roman.

Fiind că întămplarea cea viitoare es te nevăzută şi î nsuşi înge·
rilor neştiută , pentru că num ai lui Dumnezău sunt toate cunoscuhttps://biblioteca-digitala.ro
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te, aşa dar şi eu Căminariu Vasilie Botez, de aice din oraşul Romanului, aflăndu-mă în oare care slăbiciune a sănătăţii şi temă,n
du-mă ca nu cumva fără de veste să mă cuprindă sfărşitul vie{ii.
am socotit, pănă îmi sunt minţile întregi şi sănătoase. să fac răn
duirea următoare prin această diată, pentru toate ale mele, în ce
chip să se urmeze cu dănsele după al meu sfărşif. Drept aceea
mai întăi mă rog milostivului Dumnezău să-mi erte paca!ele ce
am greşit ca un om întru această lume; mă rog şi tuturor creşti
niior cu ce le voiu fi greşit, să mă erte, şi de mine î ncă să fie
ertaţi toţi căţi îmi vor fi greşit şi ori ce rău mi-ar fi făcut. După
aceasta las deplin clironon pe soţiea mrn Maria ca să moşte
nească ea toată averea mea ce cu multă osteneală am agonisit-o,
mişcătoare şi nemişcătoare. Din care avere sumele următoare avăndu-le pentru sufletul meu, va fi datoare a le aduce întru înplinire, întocma precum hotărăsc, adică:
LEI

15.000,

Adică cincispre zece mii lei se vor cheltui cu îngroparea şi cu grijile mele şi alte faceri de bine pentru sufletul meu, după chipul următor, adică:
LE I

2500 Doâ mii cincisute las pentru îngroparea mea care
are a fi cu arhiereu din care bani au a se da şi
sărindare atăt la foale bisăricile dintr'acest oraş, căt
şi la unele de afară, adică la Dulceşti unul, la Căr
ligi unul, la Gioseni unul , şi la Miclăuşeni unul.
1500 Una mie cinsute lei las pentru grijile obicinuite pănă
la trei ani.
450.... pentru grija de trei ani.
1550.... pentru desgroparea me la şapte ani de zile, care va
fi tot cu arhiereu dănd şi atunce sărindare pe la
locurile mai sus însemnate.
2000 ...:să se dea bisericii întru prăzmuirea Sf. mai mari
Voezozi de aicea din Roman ca să fie spre veşnica
pomenirea mea şi a urmaşilor mei.
1000„.. să se dea bisericii cu hramul Sf. Mucenic Gheorghe
tot di n Roman.
500.... să s e dea bisericii intru prăzmuirea Adormirei Maicii Domnului din sus.
500 .... să se dea bisericii Sf. Erarh Nicolae.
500... .las bisericii Sf. Dimitrie din Cotul-Vameşului, care
bani vor sta supt epitropie la sfănla episcopie vecinic, dăndu-se pe tot anul la ziua hramului dobăn
da legiuită ce se va cuprinde pe ace sumă, spre întălnpinarea cheltuelilor trebuincioase.
·
1000„„să se dea sfintei Monastiri Neamţul.
500 .. „sfintei monasti ri Secul.
500.. „sfintei monastiri Agapia.
500 .. „sfintei monastiri Varaticu.
500.... schitului Giurgenii, peste Siretu.
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1500.. „se va împărţi pe la famili scăpătate şi fete sărace
şi unde soţia mea va socoti.
15.000
20.000„„să se dea fiului meu Ioan 1, carele l-am avut după păca·
tele mele în vreme cănd am luat întru însoţire pe le·
giuita mea soţie, care bani să i se numere îndată după
sfârşitul meu.
35.000„..facu.
Prisosul va fi al so/iei sale, înlrebuin/ându-1 după voia sa, odihnindu-ţ;e şi în casele ce am aici în Roman, asemenea nesupă
rată căt va trăi, iar după moartea dumisali vor rămăne şi casele
acestea înpreună cu toată averea în bani, în argintării şi în lucruri, cum şi cu toată pojijia lor, atăt înlăuntru c.um şi afară, iarăşi fiului meu Ion, carele datoriu va fi a da cuviincioasa cinste
şi ascultare soţiei mele în toată rămăşiţa vieţii sale, iar după
moarte dator să fie fiul meu a face toate cuviincioasele sluji şi
pomeniri asemenea precum !pentru! mine Icu ml mai sus s'au însemnat.
Pentru o copilă de ţigan anume Anastasia ce este dreaptă roabă a mea, o deslegu de jugul robiei şi va rămăne slobodă în
vremea căsătoriei când va fi în stare de măritat a merge după
cine va voi, însă fiind că ea acum să află în vrăstă numai · de
şase ani, va sluji pe soţia mea pănă când va veni într'ace vrăs
tă , de măritare. Şi soţia mea să va sili a o deprinde la lucru şi
la măritatul ei o va înzestra ca pe o slujnică, dăndu-i şi cinci sute lei bani.
Banii de la dalornici să se strângă fără asuprire spre însăr
cinarea păcătosului meu suflet. Nimeni să nu slrice din rânduiala dialei, iar cine va face-o, ne ertat să fie şi răspunzătoriu la
înfricoşata zi a judecăţii„ ..
Şi pentru toate aceste eu însumi cu mintea mea am socotit, cu
gura am rânduit şi am învăţat şi cu însuş măna mea am iscălit
spre întocma şi nestrămutata urmare, rugănd şi pe alte feţe de
1833 Aprilie 17
au încredinţat de martori.
Vasile Botez.
Macarie, egumenul mănăstirei Precistii. Atanasie arhimandrit
martor. Vasile Brăescu, ban, martur. Erie fsicl Costachi, sechilariu
duhovnicu, Vasile Capşa, martor.

-----

---

Copie

legalizată

E Aga

Ioniţă

din 1867 lan. 7 de trib. Roman cu no. 154.

Act. Muzeul Saint-Georges.
112.
1835 f1art. 31
Dania unui slânjen moşie la un bolez
Eu iscălitul mai jos, împreună cu soţia me Ilena, încredinţăm
prin această adevărată scrisoare a noastră, prin carele facem ştiut,
că veţuind înpreună cu soţia mea în curgere de douăzăci şi şapte
ani, am făcut şi noi rod din păcatele noastre copii, chemaţi fiind
la viaţa cea vecinică. Şi după săvârşire a tot rodului . nostru, socotindu-ne înpreună cu soţie me ca să creştenăm un copil, soco1

CnantTă"

Botez, cavaler de Ţibucani , pentru rare vezi "Calendarul Revistei "Ion
IJ . 78 si urm.

oe J()J4•
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tindu-1 în locul fiilor noştri, spre a noastră măngăiare. Unde poftiţi fiind de dumnealui fratele nostru Gligore Trenche să-i creşti
năm un copil, pe care am şi creştinat şi i-am pus numele Ilena,
la hramu sfăntului Erarh 'Neculai. Şi spre a noastră pomenire şi
a săvăşiţilor din viiaţă, fiilor noştri, înprotiva altui dar i-am făcut
danie unstănjăn de moşie d(p moşia Igeştii, din parte Igescului ce l-am
cumpărat de la Toader Mămucă, pe care stănjăn să-l stăpăneas·
că, atât dumnealui înpreună cu fina noastră, precum şi urmaşii
săi, ori din întămplare ferească Dumnezău, are să-l stăpănească
dlui fratele Gligori... spre măngăerea sufletelor noastre...
Vasile Gheoni cu Ileana. · Mar/or: Constantin Diacon.

'v. C. Nicolau
INSCRIPŢII

17

De-asupra

uşii

bisericei din comuna

Vâlsaneşli,

jud.

Argeş:

Această sfântă şi dumnezeiască biserică,
cinsteşte Adormirea Maicii Domnului şi Sf.

unde se prăsnueşte şi
Erarc Nicolae, care
biserică s'a zidit şi s'a ridicat din temelie cu toată nevoinţa şi
cheltuiala robilor lui O-zeu : Jupan Petre Nan şi Sf. Sa Popa Dră
goi şi de Postelnicul Florea şi Dnealui Daniil .C antarol şi cu îndemnarea şi ajutorul tuturor locuitorilor din acest sat ca să le
fie spre pomenire veşnică la tot neamul, în zilele prea înălţatu
lui şi luminatului Domn, Alexandru D. Ghica v~. şi cu blagoslovenia Pre Sf. Sale, părintelui llarion Episcopul Argeşului, la 1840.

G. Florescu
INSEMNARI
14

Pe un Triod de la biserica

filială

din

Moruneşli.

com. Morun-

glavu, jud„ Romana/i:

Ac[iJastă sfăntă carte, ce să numeaşte Triodul, este a sfintei bi- ,
searici din satul Moruneştii, şi cine să va ispiti a o înstrăina la ·
altă parte, să fie afurisit de trei sute sfinţi părinti. Şi s'au cumpărat de răposatu Postelnicu Pătru sin Popa Ion o/ Moruneşti. Şi
am scris eu cel mai jos iscăli.t cu mănă de ţărănă şi cu pană de
găină; măna mea va putrezi, iar cine va eeti al meu nume va .
pomeni.
1820 Martie 2.
Diaconu Mihai ol Ciuturoaia.

15
"Pannahidă• din

Preotul T.

Băl ăşel

1831, aflată la legal (Tipografia C. D. Lu- ·

paşcu-Bârlad, proprietatea Păr. Tenea din Zorleni-Tulova:
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Doi sorocoveti am primit din măna sfinţii sale
Marniciu să:.:helar pentru plata panahidii aceştii.
Iuli 10.
Ioan Dascal Popovici.

părintelui Vasăle
Şi am iscălit 838

16- 20
Pe o „carie folositoare de sufle/" din 1810, idem .
Ştiui să fie că în anul 1846 au venit lăcuste to[a]mna şi s'au
îngropat şi-au cuprins ţinut Galaţii. Tecuci, Focşănii. Ci-o păşit peste
Prut şi alti ori... Vara sacă . Au ploat ma i di nical = nimica] Mai 30.

Toi acolo:
Să

şi

se ştie di cnnd s'au cutremurat pămăntul; la Vinerea mare
s'au risăpit Mănăstiria lui Adam la let 182 (sic) Octomvrie 14.

Toi acolo :
fie di când s'au cutremurat pământul în patru-zăci şi
opt di ciasuri di cinci ori s'au cutremurat pămăntul; la let 1829
Noembre 14.
Ştiut să

Toi acolo:
să fie di cănd au fost fortună mari, la sfinţii mucemc1
foarte cumplită căt n'au mai rămas oi şi ciobanii au murit. Şi
spre ştiinţă s'au însămnat 1797 Mart 9. Şi sfintii mucenici au fost
Ştiut

Marţi„ .

Toi acolo:
In aciastă sfăntă carte ce să numeşte Pravili cetind . şi eu, îndiletnicindu-mă, în multi cuvinte de suflet folositoare. Şi ştiut că
cărticica. iaste a sfinţii sale preot Gligori ...nie ce iaste duhovnic
şi preot la bisărica de la vale unde să prăznuiaşte hram sfântul
Ioan Botezătoriul. Să încredinţază şi de cătră mine Gheorghie
Cernat, pah[arnic] 1828 Fevr. 14.

T. Pamlile
CRONICA
N. lorl!'a: Clae11tl1111ea D11nă1·ii, Istorie a Europei răsăritene în legătură
această chestia. Lecţii tăcute la şcoala de Războiu. Vălenii de Munte, 19l:J, 26 l p.
Preţul 5 lei. In anumite privinţe, o faţă a Istoriei Românilo r.
N. Iorga : U.eliitious eutr·c Serbett et nonmaln!!I, Communication
faite le 10 novembre a !'Academie royate serbt. \"alenii de M•rnte. 191B, '!.7 JJ . Preţul
I .Jeu. Comunicarea s'a făcut cu prilejul prezentărei clopotului de la Topola Regelui
Petru.
.
Uuletlnul socletă~ll numismatice romt\uc An. X, no. 20 (Iulie·Decembrie) 1913 cuprinde : R. Netzhammer: DirJsml"li îit 1'omi.q. Const. Moisil : C o11si<lem(irmi asupn:i monetPlcir llti 31frcw cel Butrân. Leon Huzicka : C·ttm ar trebui Mei
11e 111·ezinte monetele modern e. Const. Moisil: .1l1011ete ş i tezaure gă~ ite hi România .~i
cu

in !hmtul"ile romllnc~ti înMr.inrifr . :Vout.Lţi mc1lJlistict? -~·

ii.

Jndreptă.rl

P.

pentrn no. pennltlm : Pag. 70, r. 6 pentru ire, trebuie tre.
Pag. 71, r. 24, p. bisericească tr. biscncească. r. ~5 p. duhnvkesc. tr. dulwvnicesc. Pag.
76 r. 8, a se şterge ru. Pag. 78, r. ~ 6 , p. pune tr. spune. Pentrn no. trecut.:
pag. 7, r. 7, p. ee tr. ce.
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Adeverinţe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au rimis adeverinţele respect ve pentru d. G. Tuloveanu, Bârlad,
30 l. D-na Augustina Bolez-Diculescu Roman, 4 l. 25 b. D.
G. Florescu, Vâlsăneşti-Argeş, 1 l. 50 b. D. T. Emandi, Bârlad, 4 l. 25 b. D. T. Raica, Ploeşti, 4 l. 25 b. D-na E. Carapeanu, Bârlad, 1 l. 25 b. D-ra Elena Anastasiu Galaţi, 1 l.
25 b, D. G. Gabor Bârlad, 1 1. 25 b. D. S. P. Colibaşi, Afumaţi-Ilfov, 1 l. 25 b. D. LI. G. Talaru, Bm:ureşti, 1 l. 25 b.
D. T. Popovici, Zorleni-Tutova, 2 1. D. E. Pangrali, Bucureşti
4 l. 25 b. D. G. Andriescu, Huşi, 4 l. 25 b. D. CăpiJ; Al. Pas•
Jia, Constanţa, 4 l. 25 b. D. C. N. Maleescu, R.-Vâlcea, 3 L D.
CăpiJ, T. Udrea, Bârlad, 1 l. 50. D. Dr. C. I. lslrati, Bucureşti, 4 l. 25 b. D-ra Margareta Gavrilescu Bârlad, 1. I. D. S.
Ca/oi Bârlad, t+ I. 25 b. D. C. Bujoreanu, Bârlad, 4 l. 25 b. D.
Colonel C. Toplicescu Craiova, 4. l. 25 b.

~

.

~

~

~
COMISIA ISTORICA A ROMÂNIEI

DOCUM[NJEU lUI ST[fAN
PUBLICATE DE

IOAN

cn MAR[

BOGDAN

Voi. ], Hrisoave

şi cărţi domneşti

(1475-1492), XLVI + 518 p.

Vol. II. Hrisoave

şi cărţi domneşti

(1493-1503), Tractate, Acte

omagiale, Solii, Privilegii comerciale, Salv-condacte,
Scrisori (1457-1603) XXI+612 p.

N. I ORG A

RELATIONS ENTRE SERBES
ET ROUMAINS = =
Communication faite le 10 novembre â L' Academie royale serbe
1 leu
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ION CREANGĂ, Revistă de limbă, literatură şi artă
pulară.

po·

Anul VII. No. 2 pe Februarie 1914, cuprinde:

Pamifle.-Elena Niculiţă Voronca: Studii în Folclor.
[. fticolau. - Din firea legilor noastre.
H. Mateescu.-Un Fisiolog din veacul al 18-lea.
G. Savin, H. I. Munteanu. Al. Saint-fieurges.-Vrăji şi farmece.
St. Manole. A. Moisei, Bănică S. fiiscă.-Poveşti.
I. H. Popmu. P. Marinică, C. fi. Yarlolomei. n. Y. Hântescu. [. Atanasiu. - Gâcitori.
A. Popecu, I. Brătulescu, fi. Polcovnicu. - Povestiri şi legende.
A. Moisei, Pr. fi. A. Drăghici, I. H. Popescu, I. Brătulescu.-0 samă de cuvinte.
Elena n. Yoronca, C. fi. Yarlnlomei. T. Bizom.-Datine şi credinţe .
. Hatalia Pricop, (. fi. Vartolomei, C. Atanasiu. Al. Al- Leontescu, P. Marinică, O. Mihalache,
St- Manole, O. Urzică, S. P. Chiricel. St. St. Tutesrn. H. I. Dumitraşcu. - Cântece.
H. V. Hântestu, Oemetra M. Cârllnmu. G. Polcovnicu, O. furtună, M. Lupescu.-Glume,
jâti, taclale.
«Ion Creangă », P.-CRONICA.
Jlustratiune: Port din Muscel: Cooperatorii din Topoloveni.
T.
Y.
[.
P.

Redae;ţia

Administraţia: M. Lupescu,
: T. Pamfile, Bârlad
Zorleni-Tu to va
str. Corbului
ABONAMENTUL 5 LEI PE AN

Listă

de persoanele cari au făeut
muzeului cSaint-Georgcs>

donaţii

Eufrosina Maican, Botoşani; Horia V. Miclescu. Dorohoi, Con·
fesa Anne de Madge, Londra, Lucia Al. Miclescu, Botoşani, Elena
Maior N. Mihailescu, Bârlad, Căpitan M. Mitescu, Bârlad, Tudo1
Mândruţă, Celeiu-Romanaţi, Lt. col. şi Elena Naumescu, Bârlad
I. N ~ grescu, Bârlad, D-na Neagoe, Bârlad, Ecaterina Nicolau Bârlac
Preotul Năsturel, Galbeni, · Roman, Aretina Căp t. Oprescu, Bârlad
. Smaranda căpit. Profiriu, Bârlad, Căpit. A. Popovici, Roman, Că ·
pit. Al. .Pastia, Constanta, Madalena căpit. M. Placa, Botoşani, Vir·
gil Pavelescu, Bârlad, D-na Porlăşescu, Bârlad, Locot. V. Piperes·
cu, Bârlad, Elenuţa Pogonalu Bârlad, Henrieta General Popescu
Bârlad, D-na Căpit. V. Panopol, Bârlad, Pr. Popescu. Gângiova·
Dolj, G.:. _P~ri_eţe_a n_!1 '. Botoşani ,. Lt. T. Pam file, Bârlad, Eug. C. Ro·
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APARE

q_ OA-TA

PE LUNA

Cl.JPRINSZJL
IH5TITUTUL PEHTRU STUDIUL EUROPEI 5UD-E5TlCE.- T. Pamfile.
DOCUmEnTE .- - n. Apostol , D. furturiă, Em . fluture , 6.
flo resc:u, r. N'. rnateescu , V. r . nic:olau , T. Pamfile, A.
- 5aint-6eorges .
. 1nsEmnĂRt. - T. Pamfile.
IH5rRIPŢll .- T . Pamfile . .
CHOnlCA .- P.: N . Iorga :- Două tradiţii · istorice în Balcani : a Italiei şi a Româ.

nilor.- · Hulletin d e l'lnstitut polir l'~tude âe !'Europe sud-orientale .

.

. _ILU5TRAŢIUnE: Pecete.a

Botoşe.nilor

I!EDACŢIA ŞI

.: :.---::-::-==--=

oiri 1762.

A'DMINlSTRAŢIA:

B Â R L A D --==.:..:::~==.:=--=
ST RADA CO RBULUI

EXEMPLARUL:

ln
ln

. . 25 oe bani
. . . 35 „ . „

ţara
străinătate

~
~

R

A~ON~MEN~UL

ANUAL:

In ţara . . . . :
. . 3 lei
ln străjnătat_e ". . . . . . 4 „

Ury numci r vecniu . . 40·
. .oe· ban i TIPOGRAFIA ŞI LEGA TORIA DE CARTI, C. Q. LUP AŞCU
-

;
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INTEl1EIETORI: Eugenia Botez-Ciolacu, /. Chrissoveloni. Alex.
Ecsarhu, Căp. P. Gane. 11. Gherghely. Lt.. L. Ghika-Brigadier, 11.
Lupescu, C. N. 11ateescu. V. C. Nicolau, T. Pamfile, C. Popo vici, A. Saint-Georges . G. Saint-Georges, Emilia Stroici, l't. I.
Stroici. G. Cutoveanu.

li]===================================!j]
DE LA REDACŢIE.
AdevePinţe.
D . N. I. Damitraşc11. -- lmi scriai de nişte actt: de pe barngan;
ce-ai isprăvit cu ele?
D. Şt. St. Tuţesca.-Dacă mi-ai mai trimite-o odată, aş putea
controla unele greşeli. Astfel, n' are înţeles: «când intrase stăpâni
în [ prin)ţipat. > Mai jos poate este <moscale », doităi „ • sin Uri·
goriţă » . Nu s'ar putea fotografia'?
LămuPiPi.
Materialul să ni se trimită intotdeaun11 recomandat. cu mărcuţe
de 30 de bani, pentru mai puţin de fiece sută de grame, se adaugă 5 bani.
Odată cu trimiterea, este bine ca redacţia să fie înştiinţată :;;i
cu o carte postală în care să se arcite oficiul, ziua şi numărul de
pt: adeverinţa poştei.
Hărtiile vechi, fotografiile şi orice alte lucruri \'Om primi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.

Cine înlesneşte dobândirea dt: materi al de la persoane cari nu-şi
dau samă de folosul publicărei lui, vor fi multâmiţi prin trimite·
rea fără plată a revistei.

Pentru publicarea documentelor. în lipsă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere l'ltine.
Textul original se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se tipăreşte cu litere cnrsi ve ca şi formulele şi
cuvintele slavone, cu cari, fireşte, nu se poate confunda.
Textul închis · în () ar<1tă explicaţiile.
Textul drept inc:1is în l I arată întregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vedere.
Textul cursiv înch is in [ .f arată t:!xul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi neciteţe.
Textul fără însemnătate lăsat la transcriere, ca şi cel neciteţ
se înseamnă cu „ . .

lile:::::===:==i:===:============================l[i]
~;spândiţi rev-ista „Miron Costin" printre pri~

L

tenii şi cunoscuţii n„voastre·~====~
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Apa1·e o
REDACTlA

ŞI ADMINISTRAŢIA:

--BÂRLAD-STRADA

CORBULUI

dată

ua
R

1>e

lună

ABONAMENTUL ANUAL
In
In

\ară . . .
străinătate

. . . . . . . 3 lei
. . . . . . . 4 lei

INSTITt;TUL PENTRU STUDIUL EUROPEI sun„ESTICE
Despre întemeerea unui institut de studii privitoare la partea
de sud-est a Europii, se ştia din vara anului 1912. La cursurile
de vară din Vălenii-de-Munte, d. N. lorga, în prezenţa Principilor
Carol şi Elisabeta, cercetând tainicele chemări cari îndrumează şi
apropie fatal pe indivizi spre întocmiri mai
mult ori mai puţin stătătoare, generalizâ această lege socială şi arăta că în «lumi » şi în «vremuri », nafiunile, întocmai ca şi indivizii, sunt
silite să-şi lege viata între dânsele, prin daruri
dintr'o parte şi primiri din cealaltă. Dau nafiunile cari stăpânesc prisosuri ce nu se pot
nici risipi zadarnic şi nici păstra cu sgârcenie, pe când nafiunile sărace sunt silile să pri- Pecetea târgului Botomească. Astfel se încheagă legi nestrămutate şeni, pe un act din 176~
de drepturi şi datorii, între brazdele cărora , din Muzeul Saint-Geor·
conducătorii popoarelor trebue să lucreze pen- ges, publicatsub No 6l
tru ca armonia să nu se primejduiască .
(An. I. P· 52. 3).
Va fi fost ideia această veche, nu ştiu; fusese însă nu de mult
desbătută şi d. Iorga simfia o deplină bucurie când după o înaltă
aprobare, o putea populariză. Oricum, popularizarea această a
avut un caracter profetic: peste un an o parte din «lumea» balcanică, printr'o vinovată nesocotire a trecutului, sfărămâ această
armonie poale, fără să-şi dea sama, că Jreb11e să fie cineva care
are menirea sfântă s'o aşeze din nou pe scaunul de cinste.
Institutul s'a deschis din Ianuarie şi foloasele ce le va aduce
vor fi legate de oameni şi împrejurări. Intemeiat de nişte aposstoli, va cere multe jertfe; judecând însă după dragostea cu care
a fost primit atât de oficialitate cât şi de cealaltă lume, trebue şi
avem toată nădejdea că aceste jertfe vor fi preţuite şi ajutate, ca
să-şi aducă toate foloasele. Vor fi norocoşi cei cari vor putea urmări
https://biblioteca-digitala.ro
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zi cu zi lucrările institutului; ar trebui .. însă ca luminaţii conducă
tori să se gândească ş~ "la cei ce nu pot să asculte; acestora' să
li se trimită cât de departe, prin ajutorul tiparului, ·c uvântul care
. nu trebue s·ă rămâie frânt între cei patru · părţi, cum se întâmplă
de pildă, în unele din .cele mai înalte şi mai naiiona_le instituţii
culturale ale noastre.
- T. PamfHe
-· - - - · - - : --- ·A-··-·

DOCUMENTE
113.
1696 August 7 .
ţ Adecă eu Andreiaşi snă Oatul scriu şi mărturisise cu aciastu
zapis al meu precum am dat a me driaptî ocinî şi moşiia danie
din sat din Zătuni ce sî va alege .parte me dumisali stolnicului
Ilie snă Enachi, de nime siiit, nici asl,lprit ce de a me bună voe
i~am dat danie să-i fiia driaptî ocinî şi moşiia dumisali şi cucuni·
lor dumisali în veci. Şi căndu i-am datu, s'au· întâmplat Simion
ol CălimăneŞti şi Dumitraşcu snă Arrdronie o~ Pogana şi alţi oa-.
meni ·buni ş~ bătrâni. Şi pentru credinţa au şi iscălit ~Un parte
CăHmăneştilor.
Let 7204 Avjgustl 7

Andreiaş...

Si ~· lion snă Dumitraşcu

a colii de hârtie, alt zapis aproape în aceiaşi cuprinde: «„. şi
din Cosmăneşti din parte Călimii.neştilor ce să. va alege ... s'au tămplet
Siliou unchiu meu ot Câlimăneşti şi Dumitraşcu snJ Andronachi ot Poga~a„•;·
zapisul est însll. tlliat după ce se iscă.lise de Andreiaş şi Silion şi se d~tase :
'"lot 7204 Aug, 4".
·
Pe

.cealaltă filă.

moşie

Act. Muzeul Saint-Georges

' 114.
1699 August
Mărturie

pentru statornicirea unui iaz Jutovean.

Adecă

noi Ştefan biv vei ararmaş {sit) şi Ion Palade biv vtori
Ion Buj[oJranul şlO Ion Abăza biv postelnic facem ştire
cu aciastă scrisoare a noastră precum ne-au chemat dumnialui
Ilie Stolnicul şi ne-au adus la sat la Cosmăneşti unde au fost iazul
lui Ureache, iaz vechiu, unde au ezit şi dumnealui de au .făcut iaz
şi am vă_zut cu ochii noştrii 9pustul iazului lluiJ Ureache şi pe a~el opust a iazului celui vechiu a lui Ureche, pe acela s'au slologloJfăt ş1
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dumnealui apa iar n'au mai suit opustul mai îh sus la
pentru [cal să aibă dumnealui credinţă, au poftit această scrisoare de la noi, ca de s'ar . rădica cineva cu gălciavă să
zi că cum i s'au mai întins iazul mai înainte şi au făcut alt opust
de au mai mărit iazul, să nu s[ăJ crează, căci noi am fost de am
vă zut opustul cel vechiu şi înaintea noastră au slobozit apa pe
acolea şi opustul cel vechiu au făcut şi dumnealui opust acestu
iaz. Ş i pentru credinţă iscălim cu toţii să s[ăl ştie.
u Cosmăneşti I. 7207 av.
Ştefan Scărlatu biv armaş, Ion Paladi biv logf. martur, Ion Ab ăza biv post. Ion Bujoranul, t Popa Şteîan martur .... iscai.
Act. Muzeul Saint-Georges
cămpu . Şi

115.
1746, Iulie 5
D ascalul Gheorghie din salul Pălroaia (jud. Dâmbovi/ă}, se
obligă fală de Milropolilul Ţării-Româneşli, Neofil, că va în vă/a
copiii în acel sal.
-

Scrisoarea mea la cinstită măna prea sfiinţii sale părintilui mitropolitul ţării chir Neofit, precum să să ştie că m'am aşazat să
fiu dascal aici la moşiia sf[iJntii mitropolii la Pătroaia 1 să învăţ
copii g'receaşte, slavoneaşte şi romăneaşte şi pentru osteneala mea
ce voi face cu învăţătura copiilor, aşa m'am aşăzat cu prea sfinţ iia sa ca să-m[i) dea pe an bani gata tl. cinci zeci noi şi trei chile grău şi dooă de porumb şi patru zeci ved[re] vin ca să-m[i] fie
de chiverniseală să pociu sta pentru învăţătura copiilor. Drept aceia am dat acest zapis al mieu la cinstită măna prea sf[i]nţii sale
cum şi eu să aibii a purtă grija cu toată osărdiia să străngu copii să facil şcoală, să mă silesc pentru învăţătura lor, să nu lipsesctl, nici să-i părăsescu şi să zăticnescu învătătura lor pentru
ca apoi, nepuindii eu silinţa pentru învăţătura copiilor şi aflănd
sf[ijnţia sa că nu am nici o purtare de grijă , să aibă a mă lipsi
şi de mila ce am, pentru că prea sf[ilnfiia sa, osebit de leafa şi
simbria ce mi-au dat, ce să numeaşte mai sus, mi s'au făcut răn
duială să iau şi parte dela biserici înpreună cu cei doi preoţi întocma {însă şi eu să păzesc la bisearici cu cetania şi cu · că utare
seara şi dimineaţa pentru cinstea bisearicii). Aşişdearea şi asupra
moşii Pătroaia încă m'au făcut ispravnic, împreună cu celalalt is:
pravnic anume Ştefan ieromonah, să purtăm grijă amăndoi la vrea1

Jud.

Dâm bov iţa ;

azi se zkc Pietroa ia.
https://biblioteca-digitala.ro

me să dijmuim şi, zăciuiala în doao să .o înpărţim amăndoi. Numai la aciasta să fim cu credinţă şi cu dreptate şi mai vărtos de
toate, toată nevoinţa şi - osărdia să o aibii pentru învăţătura copiilor, dela care plată să nu iau; şi pentru adeverinţă am dai acest zapis la măna prea sf[i]nţii sale iscălindu-m[il numile mai
Iul. 5 dni, 7254.
jos ca să s[ăl crează.
Eu Gheorghie Dascalul.
Mi-au dat prea sf[Unţiia sa acum înainte tl. cinsprizeace din
simbriia mea la Iul. 5 dni, 7254 1•

D.

Furtună

116.
1749 Naiu 20.

Boului de moşie ce s'au venit la împărţală din
ce au avut de pe Tomşa Vodă şi de pe Darie
lt. 7257. Mai 20 d.
vei spătar.
Sat întreg _ Corlăteştii cu vecini, la ţinutul Sucevii pe apa Moldovii:.
O _patra parte din Oteşti la Putna pe Răcătău .
Pol sat Spărieţii la Lăpuşna.
Pol sat Petro[aJsa la Lăpuşna.
Pol sat Băbicenii la Lăpuşna .
Pol sat Tufeştii la Vasluiu.
A patra parte de Perişor la Lăpuşna .
Pol sat Medelenii la Tecuciu.
Iar de s'ar întâmpla să iasă vr'o moşie cu pricină, ori în care
parte, să aibă a păgubi amăndouă părţile.
Sandu Boşotă biv vei medelnicer.
Şi i-au dat. şi ispisocul de Oteş1.i şi Medeleni in măna Arapului
şi Gorii.
Parte

nepoţilor

moşii părinţăşti,

Copie în condica familiei .Saint-Georges" fila 13vo
de Trib. de Dorohoiu, sub no. 883.

încredinţată

la 1867 febru:ir 4

Act. Muzeul Saint-Georges.

117.
1759 Naiu 25.

Adeverez cu acest al meu zapis la măna dumnealui Nenii Dinului Bulceanul postelnicu precum să-s ştie că avănd eu o vie în
dealul Bobului sud saac, care vie îmi iaste şi mie rămasă de la
1

Acad.

Rom. Ms.

61()

f. 44.
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părinţi şi avănd eu trebuinţă de bani, de a mea bună voe am
mers la dumnealui şi m'am tocmit cu dumnealui de i le-am văn:
dut însă pog. doaăzeci şi şapte şi jumătate şi cu toată · ţelina · de
pren prejuru vii cu casăle i cu crama, cu teascu, cu lin, cu toate
nemestiile viilor în tl. doaă sute tocma şi i-am luat toţi eu deplin
în măna mea. Deci să aibă dumnealui a stăpăni acele vii cu bună pace de către mine şi de către neamul meu, dumnealui şi coconii dumnealui, de a mea bună voe şi nesătit de nimene, fiind
că se cade că-mi iaste şi -rudă. Şi i-am dat şi zapisele cele vechi
de stăpănirea noastră. Şi pentru mai adevărată credinţă iscălin
du-mă jos mi-am şi pus pecetia, ca să să crează.
1759 Mai 25.
Gheorghe Lufă f?J vânzător, îşi pune şi pece/ea mică oe/agonală, Const. B.... vei log. Ştefan Cioran martor, C. Cioran.

Actul l-am

dărnit

ncum Acoclcmiei Române.

T. Pamfile.

118.
1760 Sept. 24.
Zapisul lui Ion Dobre din Sără/eni prin care dă fui Cosi. Chiri/ă o parfe de moşie penlru banii ce-i luase aces/a de la un
jidov, penlru Dobre impulernicilul răzăşi/or săi, bani folosi/i la
chelluea/a cu dezbalerea băl/ii Hărcele, a Sără/ănilor.
Adică eu Ioan Dobri făcut-am scrisoare me la măna vărului .
Costandin Chiriţă pentru ca să s[ă] ştii că fiind o parte de moşie
din sat Sărătănii proprită de răzăşii noştri, cari aciastă parte au
fost a unchiului său anumi preutului Ioan Lefoiu şi văzăndu-1
(SÎCJ preotul o parte de moşie din Hănăşăni şi fiind răzăşască,
au proprit răzăşii din Sărăţăni parte lui din Sărăţeni şi din Lungeni şi din Balta Hărcete şi avănd pricină cu boerii Gavriliţăşti
pentru balta Hărcete, am avut multă pricină şi gălceavă cu boerii Gavrilifăşti pi divanuri domneşti. Şi făcăndu-s[ă] cătăva cheltuial ă cu păra şi cu ispisoacele ce s'au făcut, şi neavănd noi bani
ca să .plătim cheltuiala ce s'au făcut m'au orănduit pe mine ră
zăşii din Sărăţăni de m'am pus la vărul Costandin Chiriţă ca
să-mi dei treizăci de lei să margă la cheltuiala bălţii şi ducăndu
mă eu acolo la Constandin, nu i s'au întămplat bani şi luănd de
la un jidov din Cheşăni trei zeci lei cu dobăndă şi nedănd
răzăşii bani, ca să-i de-_jădovului, au trecut trei ani la mijloc la
cari s'au făcut cu dobăndă din zăce doisprizăci, 52. Şi neavănd
răzăşii din Sărăţăni bani să-mi dei, mi-au dat acea stă parte de
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moşie de mai sus numită, adecă din Sărăţeni şi din Lungeni şi
din Balta Hărcete, parte preotului Ioan, care au fost poprită pentru moşie Hănăşăni de pe Elan. Aceste părţi mi le-au dat mie ră
zăşii din Sărăţăni drept trei zăci lei, după cum arată zapisul lor
ce mi-au făcut la măna me şi eu încă l-am dat vărului Costandin
Chiriţă, ca să-i fie pentru acei 52 lei şi vărul Costandin au plătit
toţi banii jădovului cari scrie mai sus. De vremi că aceste părţi
au fost tot a unchiului său, am socotit că este mai cu bine să li
stăpănească iarăş dlui. Şi pentru mai mare credinţă am făcut acest zapis la măna vărului Costandin şi am dat şi zapisul cel vechiu, în care zapis sănt iscăliţi răzăşii di Sărăţeni. Drept aceia să
aibă vărul Costandin a stăpâni moşăia aceasta cu bună pace, să
fie lui ocină şi moşie în veci şi copiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor lui. Şi pentru aciasta am iscălit.
Velet 7269 sep. 24
Eu Ioan Dobri
Eu Iordachi Dr„„ logofăt ol Hus am scris după asămene copie.
Act. Muzeul Saint„Georges

119.
c. 1760-70
Tuturor de Dumnezeu cetitori
Manul al lui Apostoli
Rog sănătate şi norocire
Are datorie veri cu ce mijlocire ar putea să facă folos patriei
lui, pentru căci ea îi prieaşte şi-l hrăneaşte, ea îl cinsteaşte şi-l
păzeaşte. Drept aceaia dar şi eu, mai micul tuturor, macar că
nu-mii! iaste patriea Ţara-Rumânească iar pentru căci am câşti
gat întru acest pământ (strein fiind) şi ştiinţă şi priinţă, cunosc
că am aceaiaşi datorie ce au şi lăcuitorii cei adevăraţi. Deci, pentru ca să dau către dânsa un semn mic de mulţumită şi neavând
cu alt ce, am nevoinţă de s'au tălmăcit această carte de pre vorba
cea proastă grecească pre limba rumânească şi cu a mea cheltuială am făcut de s'au tipărit spre folosul aceştii patrii de vreame
ce cuprinde intrînsa ceale mai alease pilde ale filosofilor celor
de demult. Şi politiea şi tot norodul de obşte poate să înveaţe
îmbunătăţita petrecanie şi vieaţa cea cuvioasă, şi vor putea să
cunoască care sănt bunătăţile pentru ca să le câştige şi care sănt
răutăţile pentru ca să se ferească de ele. Primiţi drept aceaia cu
dragoste pentru căci iaste de folos şi pentru căci vă să dă în
dar şi în loc de plată alta nu pohtesc dela dragostea frăţiei voas-
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să rugaţi pre Dumnezeu tot_i de obşte pentru bupacinica stare a Prea luminatului Domnului nos·
tru Ioan Costantin Basarab Voevod, norocite zile căştigă Ţara ·
Rumânească-- bunătaţi ca aceastea şi vă bucuraţi în D[o]mnul.

tre,

fără

·- - -·-- -··--··

numai

nă sănătate şi

Este o pre.fiJţ<i la. un manuscript de Pilde filosofe1ti scris }H"iu anii
1760-1771). Se deosibeşte în multe locuri de prefaţa Pildelor filosofevti trad. de
Antim Ivireo.nul şi tipărită la 1718 cu cheltuiala lui Manu Apostol.

C. N. Mateescu
120.
1783 Naiu 19.

Carie penlru sculirea a Jrei preo/i
Jârgul Pieirii, /. Neam/.

şi

un diacon domnesc din

Io Alexandru Constandin vvod boji milst. gpodar zem„
li moldavscoi.
Să face ştire cu aciastă carte a Domniei mele, pentru trii preuţi
şi un diiacon ce să află slujitori la bisărica gpod din tărgul Pie·
trii ol ţinutul Neamţului anumi preotul Manolachi i preotul Simi·
on i in {sicl preotul Simion şi diiaconul Ioan, carii prin jaloba ci
au dat Domniei mele, s'au rugat ca după cărţile de milă ci au de
la alţi luminaţi Domni ci au fost mai înainte de noi, prin carele
să cuprinde scuteală să aibă şi dela Domnia me asămene. Acă
rora cerire cercetăndu·slăl de către Domniia me şi adiverindu-ne
că să află purure slujitori cu sirguinţi aceştii bisărici, păzănd cu
bună stare rănduiala bisericii precum să cade, n'am trecut cu vi·
dere, ce milostivindu-ne asupra lor li sau dat această carte a
Domniei mele prin cari hotărîm, inlăi pentru dănşii ca să fie apăraţi şi scutifi de dăjdiile vlădiceşti, şi de banii slujbei agiuto·
rinţăi di s'ar întămpla a fi vreodată pe alţi preoţi. Cum şi de
zah[a]re, aceştie să nu să supere a da. Aşişdere nici cu cai de olac
sau cu podvozi sau oriei fel de angării va fi asupra altor preuţi,
aceştie să nu să supere întru nimic.
Devreme căci nu au altă simbrie pentru slujba lor fără numai
această puţină milă ci am făcut Domnie me pentru dănşii. Şi deosebit am mai făcut Domniie me milă cu dănşii ca slăl aibă a
scuti la slujba detătinii cincizăci stupi sau sfini de desătină şi
la slujba goştinei cincizăci oi de goştină; drept aceiia poroncim
Domniie me atăt dumv. ispravnici ai finutului cum şi altor boeri
slujbaşi şi giudecători i altor zapcii ci viţi fi rânduiţi la acel ţănu t
cu oriei fel de slujbe şi poronci di înplinire, cum şi celor ci viţ i
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stră[n)ge
toţi

poclon vlădicesc i slujbaşilor desătinici şi goştinari, cu
să aveţi a urma întocma după cum mai sus s'au arătat.
1783 Mai 19.
L. p. d.

Foarte

c lară

p<>ccte

rotundă

în

tuş roş.

N. Apostol.
Roman

121.
1803 Iulie 28.

penlru Melelie episcopul de Huşi, Ori~
goraş Coslachi. biv vei spa/ar şi ispravnicii de Fălciu, ca să
cerceteze pricina unui iaz de la Lungeni, din care nu se în/eiege capi/anul Andrei Crişovanu de la Soroca şi neoo/ii lui de-o
parle iar de alia vei vornicul Vasile Coslachi:
Io Alexandru Constandin Moruz vvod cu .mila lui Dum„
nezău domn ţării Moldavvei, che'inătoriul . · de Dumnezău şi
Poruncă domnească

al nostru rugător sfinţie ta chir Meletie episcop al . sfiritii episco·
pie Huşii, i cin~tiţi şi credincioşi boerii d-o~nii meii, dum. Grigoraş Costachi biv vei spat[ar] i dumv. isp[ravniciJ de ţăn[utul] Fălci[u]
săn[ătatej. Vi se triimete jaloba aceasta ci mi-au dat căpt[anulJ
Andrei Crişovanu di la Soroca din care pre larg vif înfălegi pricina, pentru un iaz ci l-ar fi avut din vechiu cu răzăşii lui în mo·
şie Lungenii de la acel ţănut şi dum. vei vornic Vasile Costachi
cu nedreptate ar fi pus stăpănire pi dănsul, făcăndu-ş încă şi
moară acolo. Şi au cerşut ca prin judecată să-ş poată lua iazul
la stăpăinire lor. Drept aceia scriem sfinţiei tale şi dumv. fiindcă
asupra pricinii aceştiia s'au mulţămit şi dlui vel vornic a să faci
cercetări la faţa locului să s[ă] înfăţoşeze pricina cu vechil[ul] dlui
vei vornic[ului] şi cercetând foarte cu amărunt scrisorile ci vor fi
de înbe părţile prin judicată precum veţi cunoaşte, cu dreptate să
ju decaţi şi să hotărăţi dănd şi mărturie de cercetări la parte ce
să va căde. Şi cănd trebuinţa va ceri ca s[ă] cerceteze pricina şi
la stare locului, at__unce vei merge dumt. spatar Grigoraş Costachi
dimpreună şi cu unu din dumv. isp[ravniei], iar neputând ca să
mergeţi, avănd trebuinţăle ţănutului, veţi răndui din parte dumv.
pe cine veţi socoti ca să fie mănă de agiutor dlui spăt. acolo la
faţa locului unde aducănd p.e toţi răzăşii şi alţii pe cari trebuinţa
îi va ceri, să faci cercetări pre cu amănuntul şi de vii cunoaşte
că iazul acela va fi drept a jăl[uito]r[ului], prin judecată să s[ă]
pui la cale, ca să rămăe jăluitorul odihnit. Iar cănd după cercehttps://biblioteca-digitala.ro
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tare ce veţ face va rămăne vre-o parte nemulţămită, şi s'ar tragi
la divan, atunce ··. să daţi mărturie pre larg la parte ce să va căde,
cum şi o hartă fnchipuitoare de stare locului cu cari sorocindu-i
1803 Juli 28.
vor vini aice să .li s[ăJ hotărască pricina.
· Răvaş
lnltă

legnt cu pe.cete de cear3.
domni e.

roşie

din

17 ~°13. păstrată

prin urmare . din ceo.-

Act. Muzeul Saint-Georges.

122.
1804 Februarie 10
Pomealnicul
Sfintei şi <lumnezăeştii biserici a satului Urşani din judeţul Vâlcei, unde să cinsteaşte şi să prăznuiaşte hramul sfînta Vovidenie
a prea sfintei născătoarei de Dumnezeu şi pur[ujrea fecioarei Marii şi a sfântului marelui proroc Botezătoriului şi mergătoriului
înainte al Domll'lllui Iisus Hs. Ioan, care aciastă sfintă biserică
la leatul 1800 iaste zidită şi înălţată din temelia ei şi înpodobită
cu zugrăvile după cum să veade, în zilele domnii Mării sale Ioan
Alexandru Costantin Moruzi Voevod. Cu blagoslovenia şi sfinţirea
prea sfinţiisale părintelui nostru Kir Nectarie Episcopul Râmnicu·
lui. Cu toată chieltuiala şi nevoinţa domnului jupan Ioan Popescul Urşanu, Vătaf fiind al plaiului Hurezi şi moştean acestui loc
întru lauda şi mărirea numelui marelui şi atot(iitoriului · Dumnezeu şi a preacuratei maicii sale, întru veacinică pomenire şi intru
ertarea greşalelor sale şi ale părinţilor săi şi a tot neamului său.
Ajutorând şi lacuitorii satului oareşce cu lucrul intru a ·1or veacinică pomenire.
Deci acest pomelnic ctitoresc s'au datus sfintei biserici după
orânduiala sfinţilor părinti şi sfintei besericii răsăritului, ca şi alţi
pravoslavnici creştini să să scrie numele lor întrînsul (tnsă · numai aceia) carii vor da sfintei beserici odoară, adecă odăjdii, cărţi,
vase sfinte, moşii, mori, pometuri şi altele îritr'ajutor şi să fie de
un nume bani cirici sute. Şi aşa să aibă a să ţinea acest aşăză
mânt neschimbat, iar' într'alt chip nu. Căci cine va îndrăzni a scrie
într'însul vreun nume, fără ştirea ctitorilor, şi fără a nu d<1 mm1c
la sfinta beserică, acela să fie supt legăhira şi blestemul sfinţilor părinti.
· ..
Iar cei ce dau sărindare şi sărăcuste , să li să slujască şi să-i
pomenească, pentru unii ta aceaia să aibă preO'{ii besericii osebit pomelnic ce ~ă zice pomelnic de obşte, să şi-l aibă la vreamea sa de pomenit,. câ.nd vor po?tl noriiaşil lo r.
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Şi s'au scris acest pomealnic cu cheltuiala dumnealui fericilului nostru Ioan Costandin Ipsilant Voevod, de mine.
Dionisie Eclisiarhu Episcopii Râmnic.
Fev. 10, la leat 1804.
fosemnnl't. Oioaisi.:l Eclesiad1ul, scriitorul ncestci 711·edUJJlovll, osto cronicaru l
oltean cunoscut .

C. N. Mateescu

123.
1814 Sept. 18.

In cele ce urmează se înseamnă moşii de pe/a 1814 din cari
se lrag moşnenii de azi ai marei comune moşnene Bărbăleşlii.
Văleat 1814

Jud. Vălcea, plaiul Coziei
Impărfiala moşiei satului Bărbăteşti i din plaiu i din munflil până în hotaru' Bodeştilor, cât la vale arată.
I ntăi pe doi moş[iJ: unul Mierlesc-Bolesc, iar unul Albinesc-Fă
căiesc.

Altul Modresc-Mărăsc. Altul Blidesc-Băltăref. Insă unu' să
câte trei moşu' Zosenesc şi unu' Mierlesc, de se trage
tot hotarul pe îndouo, afară de cumpărătura Mălăeştilor i a starifit Surpatelor, ce au numai la sat.
Moşul Albinesc pe îndoao cu moşul Făcăesc ; iar moşul Făcă
esc, să împarte în doao: Vătăşesc şi Popesc. Insă Vătăşeştii iar
dau pe îndoao: luoan Ganea ce au fost frate lui Ştefan Vătah, din
care Iuon Ganea să trage popia! Ilie i popia! Mirea cu nepoţii
lor.
Iar Ştefan Vătahu patru feciori anume: popia I Şerban, i popia!
Dima, i dieac. Stan i Costandin.
Iar din moşul Popesc, ce iaste popia! Ioan, au făcut trei feciori
carei sânt pe anume: pop[aj Toma, i Ilie, i pop[aj Matei. Insă pop[al Toma au făcut pe pop[al Constandin i pe lusif eroschimonah; însă aceşti doi fratlil pe o parte; însă a pop[iiJ Costandin
iaste pe patru fratlil anume: dieac. Pătru, i pop[aJ Ioan, i Tudor,
i dieac. Dumitru. Iar a schimnicului parte o împarte pe îndoao
popia! Gheorghie cu dieac. Pătru .
Iar din Ilie să trage pop[aJ Gheorghie, dintr'o fată a lui numită
numeaşte

Opră.

Acest Ilie a mai avut şi alte doao feate cu părţile lor, care una
ş'au vândut toată partea pop[ii] lui Gheorghie. Iar cealaltă jumă-
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tate, cât zapisele arată, ce au rămas la măna popliil lu Nicolae
sin popia] Gheorghie.
Iar din popia] Matei iar trei feate; una anume Chera ce au luat-o Misail Mărăsc şi el au făcut pe popia! Constandin tatai dieac.
Ioan Mărăscu i pe dieac. Nicolae Mărăscu; una au luat-o Stan
Predescu, ce au chemat-o Mărăsiea. A treia a chemat-o Ana şi a
Văleat 1814 Sept. 18.
luat-o popia] Manea.
Scris11. la sfâr\'itul unui n1•1nuscris de !'Oia începutul venr. al XIX-leu.

C. N. Mateescu.
124.
1815 Iunie 15

Epitropia

Tărgului

Bârladului

După alcătuire

ci s'au făcut pentru plata moşiei din înpregiurul
ci s'au cumpărat di veci de la dumneaei Pro·
fi riţa Micleasca, soţie ds. spătarului Neculae Dimache cu una sută
opt zăci mii lei de cătră toată opştia tărgului Bărladului, opşteas·
că mulţămire fiind ca toată suma banilor acestora să să analoghisască o parte asupra emaşului trebuitor pentru vitele lăcuito
rilor târgului, care emaş să rămăe opştesc şi o parte de bani să
să analoghisască asupra moşiei ce prisoseşte la cămpu pentru
hrană , care moşie în stănjăni să să înpartă pe toţi locuitorii tăr·
gului şi pe căfi stănjăni va plăti fieşte cine să rămăe vecinic stă·
pănitor. Şi fiind că intru aciastă alcătuire s'au socotit chipurile
cele mai lesnitoare spre înplinire banilor cu uşurinţă celor săraci,
s'au hotorăt ca plata emaşului şi a cheltuialilor urmate în pricina
giudecăfilor ci au avut opştia cu stăpânitorii de mai înainte a moşiei, să să analoghiască asupra lăcuitorilor şi locuri slobode ce
are fieşte cine în cuprinsul tărgului, după măsorişte ci s'au făcut
locurilor înpregiur, în care analoghie s'au cuprins şi lăcuitorii ce
să află cu benale şi lăcuinţe pe drept locul tărgului ci să numeşte
Vatra Veche, ca unii ce cu toţii de opşti sînt părtaşi la emaşul lă·
sat pentru trebuinţa obştească şi la plata stănjănilor de moşie de
la cămpu iarăş cu toţii să fie părtaşi, fără să fie vreodată siliţi a
da dejmă cineva pe stănjănii ce va plăti fieştt> cine din cămp.
Deci pentru cinci zăci stănjăni loc ci au cuprins Stoian Sărbu, cu
lăcuinţa sa din mahalaoa Podenii, l ăngă Lupu Hurduc şi Cole
zel praporcic Anastasi au şi plătit patru zăci lei la analoghie ce
s'au socotit pentru emaş şi cheltuelite urmate. Şi pentru ca să
fie ştiut şi banii ce s'au dat pentru emaş şi locul ce are cuprins
t ă rgului Bărladului ,
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cu lăcuinţa sa, spre întărire vecinecii stăpăniri, i s'au dat aciastă
scrisoare întărită cu pecete târgului şi încredinţată cu a noastre
1815 Iunie 15
iscălituri.
Costache Cerchez căminar, Ioan Cuz[aJ pah„ Vasile Chiru sluger, Toader Corodean vameş, Vasile „„.„ S'au plătit, Ioan .Gheorgiu.
Ivo. 6.
Pecetea
Bărladului
laltă mană

trei

de la no. 67 (An. I p. 57) foarte clară : „ Pecete 12· ~» Tărgului ,~
încunjură fecioara cu paserea ce are crucea în cioc iar în ceaun m ă nunchi de săgeţi cu 2 capete. Pomii cu frun zişul şi sub picioare

ovală

* J 8)!) " •

peşti .

Act. Em. Fluture
Bârlad
125~

1822 April 26

De la

Isprăvnicia judeţ. Argeş

Gheorghe Diiaconul o/ Vălsăneşti, prin jalbă s'a plăns isprăvni
ciei pentru un Necolae, sătean al său, că un Bratul, ce de multă
vreme este mort, avănd alăture cu dănsul stănjăni de moşie doaă
zeci şi cinci şi cu zapis pă şasi ani i-au avut el zălog pentru
t[aJlr. 25, să pomeneşte acum că acest Nicolae ii închide cu cuvânt că i-au cumpărat de la Ion fecior acestui Bratu, ce şi acesta
au murit i de la Gheorghe bral ego ce trăeşti, cu zapis încă din
leat 811 Apr. făr di a ave el ştiinţă de această vănzare , şi ca un
vecin şi răzoraş ce esti, cere ca să răscumpere aceşti stănjăni de
moşie. Isprăvnicia, după orăndueală aducănd pe părătul Neculai
şi înfăţoşăndu-să la giudecată, n'au tăgăduit de aciastă cumpă
rătoare, dar zice că nu esti tainică precum jăluitorul arată că el
după cumpărătoare atunci de loc, după orănduiala , arătând zapisul jăluitorului, ca ori să-l iscălească sau să-i numere banii, cu
alti cuvinte, nu s'au înpotrivit a-l primi de cumpărător, decăt au
pricinuit zicănd cum că aceşti stănjăni încă de mai înainte îi are
el zălog . Şi aşa nesăvărşindu-să nici una din două, s'au prelungit vremea pănă la trei ani făr de a-i cere jăluitorul să-i răscum
pere cu cuvănt de protomisis şi atunci chemăndu-1 jăluitorul, i-au
zis că de vreme ce au cumpărat aceşti stănjăni şi el nu are bani
să-i întoarcă, să şi-i stăpânească , dar să-i plătească banii jălogirii
şi să fie stăpân desăvârşit. Rămâne ca !vecuiai să dea jăluitoru
lui 25 J. ai zălogirii, J' /. penlru o chebă şi tal. unul mulţămită ,
iar până la plali.l, s/ânjânii rămân jăluitorului. Lucrurile fiind as/fel, nu mai poate jăluitorul diiacon să zică că n'au ştiut de văn-
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zare şi că vănzare s'au făcut tainică, nici poate a cere să să răs
cumpere cu cuvănt de răzoraş peste unsprezece ani trecu"(i dela
vânzare. Deci după ce Necu/ai va înmâna taleri 29, să-şi stăpâ
nească

stânjânii de

moşie şi livadă.

Act. G. Florescu
Vălsăneşti-Argeş

126.
1828, Sept. 24
Mărlurie a Mitropolilului Grigore al Ungrovlahiei, cu dala de
24 Sep. 1828, în pricina dintre Dimitrie Furlună şi Luca Ioan,
sudit rusesc.

Pliroforie luându Prea sf. Sa din coprinderea luminatei domneştii hotărîri ce după mulţumirea amândurora părţilor s'au dat
la anaforaua logofeţiei streinilor pricini, de pricina ce s'au urmat
între Dimitrie Furtună cu Luca Ioanu suditu rusescu, să trimite
cu într'adins zapis dumitale, Luchi, ca să să încredinţeze că condeile ce să îndatorează dă judecată; de aceia voeşti Prea sfinţia
ta a poruncl să să facă urmarea ce să cuprinde. Şi după săvâr
şirea în credinţă să aibă hătmănia în scris cinstlitl răspuns Preasfinţilei tale], 828 Maiu 25. Al Prea sf. tale fiu sufletesc, slugă
Manalache Bălăceanu vei haman.
Cu părintească dragoste I
Priimiind fiiescul D-tale pitac am văzut cele poruncite de cătră
Măria Sa Vodă Ghica prin întărirea ce s'au dat din trecutlal Apr.
22 la anaf!o]raua logofeţii slreinilor pricini, în pricina de judecată ce
s'au urmat între Dimitrie Furtună cu Luchi Ioanu, sudit rusescu
hotărându-să ca Luchi să încredinfăză de condeile ce să arată î~
numita anatorâ. Zapciul cel orânduit i-au şi adus aici la Mitropolie, c.ărora mai întăiu făcăndu-li-să cuviincioasele duhovniceşti
sfaturi, dă cătră duhovnicescul departament, din porunca noastră
ca să nu-şi vatăme sufletele, in cele după urmă i-am înfăţişat şi
înaintea noastră de au priimit blestem Luchi. faţă fiind şi Dimitrie Furtună . Intăiu, că banii .... 1500 din diiata au fost cu adevărat lei 1500 în monedă .... Al doilea, că vreun alt avut
al mortului nu mai iaste la ştiinţa lui. Al trilea, că cu adevărat
au avut să ia de la mort acei tl. 945. Iar al patrulea că la pomenirile răposatului au cheltuit nu numai tl. 1233 parale 21, ci şi de
la dânsul mai mult, şi nu lipsim spre răspuns. Al d-tale duhov(ni-
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cu] părintre şi către D!u]mnezeu
eij. 828 Septemv. 24.2

rugător.

Grigorie 1 al Ungr!ovlahi

D.

Furtună

127.
1844 Iulie 25

domnescului nostru sfat... de a să da o carte de alui Tudoru Dumitriu, dela finului Tutovii pentru slujbele ce
den îndelungată vreme au săvărşit slujitoriu la isprăvnicie şi altele, întărindu-să şi de cătră Domnie noastră, iată îi dau această
domnească carte la mănă spre a fi numitul cunoscut între priviligheţi, apărat de tot felul de dări căiră visterie ţării şi folosindu-să di dreptăţile celor di asămine lui.
V. C. Nicolau
L. p . d.
Incuviinţare

părari

128.
1848
Un fel de bon de rechizi/ie din /impui ocupa/iunii ruseşli din
·1848.

Cinstita ocârmuire de
Cfitanţie

Nucşoară

domnului Mihalache Radovici,

arendaşul

dela Pietro-

şan i.

temeiu' poruncii c. ocârmuiri cu No. 5723, s'au luoat dela
chir Mihalache Radovici arendaşu' moşiei Pltroşani patru şi jumătate care fân de măsură pentru oştirile rusăşti ce au venit în
acest oraşF1 spre cfartiruire, căruia spre dovadă, i s'a dat această
adeverinţă, ca la vreme să-şi ceaie plata ce să va slobozi de stă 
pânire.
Suptocârm. N. Rudeanu.
· No. 4564.-1848 Oct. 30.
Pă

C. N. Mateescu.

Originalul la mine,

129.
1848. Noembre 8.
Carlea lui Mihail Grigoriu Sturza Vv„ prin care Praporcicul
Mihalachi Harhaz esle înaintai în rang de Leilenanl.
Prea frumo.s

parg~ment

cu iscil.liturâ domneasci!.

Act. Muzeul Saint-Georges
Grigrulo din Ci hl:i ruş ani. Ve:r.i că la d. Iorga (Ist. bis. Il p. 331) el e scos de
la JO Febr. 1829.
2 Academ . Rom, Ms. 649 f. 114.
• CAmpulung.
1

Ruşl
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De la

Administraţie.

Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au tri·
mis adeverinţele respective pentru d. Aniba/ Teodorescu,
Bucureşti , 3 I.; d. Căpil. I. C. Şerbănescu. Dobrici, 41. 25 b.;
d. I. C. Ionescu, Săcuiu-Dolj, 1 I. 25. ; d. D. Evolceanu, Bucureşti, 4 I. 25; d. Dr. O. Weigand, Leipzig, 8 I.; d. D. Or.
Furlună, Bucureşti, 4 I. 25 b.; d. V. Ghi/escu, P.-Neamţ, 4 I.
50 b.; d. Marin I. Apos/oiescu, Antoneşti-Teleorman, 3 I.;
d-na Auguslina Bolez, Roman, 4 I. 25.
(urmează)

[Q]================================[Q]
POŞTA:
Păr.

6 nu

C. Bobu/eseu: V'am trimis No. 4 din an. I
există.

Fireste

că poşta urmează şi

~1-------Ah-=--n~"li!

J

la

Iaşi,

şi

ca

1 din II. No.
şi la ţară.

,,,,,,djlkzs~

l
1DOUA TRADIŢII ISTORICE IN BAlCANI: f
J' A ITALIEI SI A ROMÂNILOR ~ţ
J
l
1
r
V

N. IORGA

Analele Academiei Române

20 Bani.

~===<;;li?

li

i!be!!i

'==<cil?
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ION CREANGĂ, Revistă de limbă, literatură şi artă

pulară.

po·

Anul VII. No. 3 pe Martie 1914, cuprinde :

T. Pamifle.-Răsplala : Pământ şi vot...
M. Lupescu.-Butucul.
[. H. Mateestu.-Un Fisiolog românesc din veacul al 18~Iea .
. , C. Rădulescu-Codin, o. furtună.- Poveşti.
'·
· A. Moisei, Pr. fi. A. Drăghici, H. 1. Munteanu, O. Mihalache. Petru Gh. Savin. [. 6. Yartolomei. P. Ugliş. -- De-ale copiilor.
· ./
ft. I. Dumitraşcu . 6. Polcovnicu. Vasile B. Tirica. T. Pamfile.-Povestiri şi legende.
~~,~ '711. I. Preutescu, V. Popescu. [. Atanasiu. Ud. A. Aposlol.·-Datine şi credinţe.
t}~-~j O. Urzită, Petru G. Savin, M. Lupescu. n. V. Hântesru. C. Constantinescu. Maria Mircea. Al.
~,.
·
Mulsei. ŞI. St. Tutmu.--Boli la oameni, leacuri şi descântece.
I. Brălulescu. [. Gh. Vartolomei.-0 samă de cuvinte.
Andrei A. Dumitrescu. Ioan H. Popescu, I. Brătulescu. Mihail T. Adameştianu. --Cântece.
G. Polcovnicu, H. Y- Hantescu. ft. I. Munleanu.- Glume, jâtii, taclale.
P.. H. 1. Dumitraşcu. „Ion Creaogă".-CRONICA.
lluslraliune.-Pomelnic din jud. Bacău.

r Răspândiţi

\._

revist:=:::iron Costin" printre prie-

tenii

şi cunosc:i:.:voastl'li.

~

. )

Cereţi:

ION
Revistă

de

CREANGA
limbă,

li tern.tură.

şi artă.

po1n1 htră.

APARE O DATĂ PE LUNĂ

~~-·->==·-~B~~AN~~

T. p A fi\ F I LE

ln

ţară

5 lei

\.

___ .. _. _ ___ !/. _

. ___ . ~~r!a_d _".tt:· -~o_rb~llli . ___ ,_ __I_n_ ~t~A!n_ă~::
~ ~
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ANUL II.-No. 4.

APRILIE, 1914.

Miron Costin
---=REVISTĂ DE CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE=====
APARE O DATA PE LUNA

Cl.JPRINSlJL
O mĂRTURIE 15TORICĂ. --U . C. nicolau.
DOCUmEnTE . - n. I. Dumitraşcu . 6. florescu, Em.
fluture, 6 . Iancu , m. Lupescu, C. n. mateescu, U. ('.
nicolau . T. Pamfile. Al . 5oint-6eorges.
tn5EffiHĂRl. -- D. furtună , T. Pamfile.
CROnlCA .- ·P.: D. N. Iorga la Ateneo ve neto. Scrisori dela Spiru C. Haret, adresate preotului Teodor
ILU5TRAŢIUnE:

O mcfrturie

R ED AC Ţ I A SI

Bălăşel.

istorică .

AD M l Nl ST R A Ţ I A :

BARLAD
s r RADA COR HUl.Ul

Î

EXEMPLARUL:
ln
ln

ţara
străincHate

. . 25 de bani
. . . 35 „
„
- · Un

număr

~
ll

ABONAMENTUL ANUAL:

. 3 lei
ln ţară - . . . .
ln strCfincHate . . . . . . .4 "

vechiu, 40 de bani -

TIPOGRAFIA ŞI LEGATORIA OE CART!. C. D. LUPAŞCU
https://biblioteca-digitala.ro

INTEl1EIETORI: Eugenia Botez-Ciolacu, I. Chrissove/oni, Alex.
Ecsarhu. Căp. P. Gane, 11. Gherghely. Lt. l. Ghika-Brigadier, 11.
Lupescu. C. N. 11ateescu. V. C. Nicolau, T. Pamfi/e, C. Popovici, A. Saint-Georges. G. Saint-Georges, Emilia Stroici, f't. I.
Stroici, G. Cutoveanu.

~

~

DE LA

REDACŢIE.

Adeverinţe.
D. O. lanCtr.- S'au primit ;
D. A. M. Nour.--Ne trebueşte actul în original; el vi se va înapoia după tipărire.
Lămuriri.

Materialul să ni se trimită întotdeauna recomandat, cu mărcu ţe
de 30 de bani, pentru mai puţin de fi ece s u tă de g rame , se adaugă S bani.
·
O dată cu trimiterea, este bine ca redacţia să fie înştiinţată ~i
cu o carte postală în care să se arăte oficiul, ziua şi numărul de
pt: adeverinţa poştei.
Hârtiile ''echi, fotografiile şi orice alte I ucruri vom primi, se
vor înapoia la vreme prin recomandare poştală.
Cine înlesneşte dobândirea de material de la persoane cari nu-ş i
dau samă de folosul publicărei lui, vor fi mulţămiţi prin trimiterea fără plată a revistei.

Pentru publicarea documentelor. în l i psă de caractere tipografice cirilice, se întrebuinţează numai caractere latine.
'l't>xtul original se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rezumat se t ipăreşte cu litere cursive ca şi formulele şi
cuvintele slavone, cu cari, fireşte, nu se poate confunda .
Textul închis în ( ) arată explicaţiile.
Textul drept închis în l ] arată întregirea lips urilor obişnu i te ,
sau a păr ţ ilor scăpate din vedere .
Textul cursiv închi s în [] arată texul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi neciteţe.
Textul fără însemnăta te l ăsat la transcriere, ca ş i cel neciteţ
se î nseamnă cu .„„

~spândlţl revista „Miron Costin"

~

tenii

şt cunoscuţii

printre
D-voastre

https://biblioteca-digitala.ro

pri~
~

MIRON COSTIN
=================== ============"-'=============== 47

130.
1849, Ianuarie 22.
Prin anii 1848-1849 locui/orii dela /ară n'aveau voie să poarte
arme de foc, de câ/ numai când erau Jua/i pe chezăşie de
vreun boier /inu/aş cu trecere.

Cinstita ocârmuire a plaiului

Nucşoara

In urmarea porăncii cinstitei ocârmuiri cu No. 7129 şi a cheză
d. Paharnicului Gheorghe Baldovin, s'a dat voie lui chir Mihalache Radovici, arindaşi moşiei Pietroşani, a purta o puşcă numai în trebuinţa sa.
1849 Ghenar 22.
Pecelia
Suptocârm. N. Rudeanu.
Origin1tlul la mine.
C. N. Mateescu.
şiei

131.
1858 Septembrie li.
Gheorghe Ciolan din Romăneşli-laşi împreună cu al/ii, es/e
numii în esecu/area facerii ară/11rilor de loamnă boereşli şi /ă
cuiloreşli... şi ţi se face cunoscut să stărui cu toată activitatea la

deplinirea doritului rezultat ca prin urmare la păşirea iscălitului
în fănut, cu cât arăturele să vor găsi înbielşugate, cu atâta mai
mult va avea de plăcere a răcomăndui neobosăta D. stăruinţă şi
a mijloci răsplata cârmuirii.
Vas. Gheleme,

Agă.

DupA orig. la Iorgu Ciolan,

Romăneşti-laşi

T. Pamfile.
INSEMNĂRI

21.
Pe un molilfelnic al bisericei din Bălieni-Vaslui se scrie câle
un cmânt pe fiecare fa/ă jos:

.... şi blăstămat şi de mine şi de Dumnezeu şi să n'aibă ertare.
Heru, arama, argintu, auru, piatra şi toată tăria pământului să pu1rezească , iară trupul aceluia să stea întreg. [lară dacă! cu voia
noastră de o va UuaJ cineva, să fie ertaţi şi de noi şi de Dumnezeu şi de sfinţii părinţi . Amin. Eu Erei Nistor Papadie Tofana, feciorul Mihalcii. ŞI umbla veleatul 7267 Octombrie în 26 zile, la
https://biblioteca-digitala.ro
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Sf mare Mucenic Dimitrie. Să se ştie de când m'am însurat veleat 7222. Să se ştie de când a perit soarele. August în 20 de zile
şi ziua era Joi şi umbla veleatul 7301.

22.

Pe un Penlicos/arion dela Râmnic din 1767, proprie/alea păr.
Tenea din Zorleni~Tulova .
Acest sfint şi dumnezăescu Penticostarion l-am cumpărat eu
preutul Scărlătache sin popii Roiului _în 7 lei, să fie pentru pomana
părinţilor şi a me şi a copiilor mei; şi cine l-ar înstreina sau l-ar
îura. să fie neertat de Dumnezău şi de Maica Precista şi de sfinţii părinti 318 şi de mine neertat în veci amin.
Leat 7288 Mai 29, Iereu Scărlătache sin propii Roiului.

T. Pamfile
INSCRIPŢII

18.

InscriD/ie de pe

uşa

bisericii «Adormirea» din

Bă/leni~ Vaslui ..

Acest Sf. locaş dumnezeesc cu hramul Adormirea Maicii Domnului şi a Sf. Erarh Nicolae, s'a zidit cu toată cheltueala şi stră
dania robului lui Dumnezeu Neculaiu Chiriac hagiul, spre vecinica lui pomenire în veci şi a tot neamul lui. 1844 luna Iulie 25.
Satul Bălteni, moşia mănăstirii Făst[i]ci.
T. Pamfile

CRONICA
. N. Jorg.;1.: Donă trncll\il istorice hi Balcani: a ltnllei şi a
JlomA.nllor. Se arată pe larg cele două înrâuriri în decursul vremurilor şi se încheie cu socotinţa că aceste două tradiţii nu se pot curma, nu trebue să se curmeze.
„E singura cale prin care creştinii din Orient pot intra deplin şi definitiv, în comunitatea culturală a lumii dominate şi fructificate de liberul spirit latin••.

• Unlletln de l'Justitnt ponr l'etnde de l'En1·ope sud-orientale, a apărut, no. 1 şi 2 pe Ianuarie şi februarie.

P.
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MI RON COSTIN
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

,\.p:ue o dat;\ pe
REDACPA

ŞI ADMINISTRAŢIA:

--BÂRLAD-STRAD A

COABULUt

ITD

1l

lună

ABONAMENTUL ANUAL
ln
ln

ţară . . .
stră inătatc

. . . . . . . 3 Ici
. . . . . . . 4 Ici

O RAMĂŞIŢĂ ISTORICA
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Pieptar de metal, format dintr'o împletitură de sârmă de oţel,
artistic lucrată, găsit pe locul numit «Cetătuia», de lângă salul
Pueşti, jud. Tutova.
Imprejurările în cari s'a găsit, sunt următoarele :
Locuitorul Lupu Pascal de fel din comuna Tecuciu, fiind angajat ca administrator pe moşia Pueşti, a aflat de la locuitorii satului că pe locul numit «Celătuia » s'ar fi găsind comori cu bani.
Ademenit de aceste spuse, s'a apucat de săpat în mai multe locuri, între cari a găsit un loc unde casmaua a dat peste această
zală.

Fără

a o desgropa complect, a tras de ea şi s'a rupt scoţând
afară numai această parte.
Pieptarul , care este bine păstrat şi care cântăreşte peste 5 chilograme. se află astăzi în păstrarea mea.

V. C. Nicolau

Bârlad

https://biblioteca-digitala.ro

COSTIN------·---=---=----- · ·--:.-- - -·- ·· --·=====·:-.-.:=:-.-:::"':'==-:.·
50 ==== = = =='MIRON
-·--- ------:-

DOCUMENTE

132.
1721 Iunie

Scrisorlli

Vărlănealsăil

pe

Ionăşăni

O carte o/ Ştefan vvod // 7168 iscal Racoviţi logofăt Mai 5.
O mărturie ol Irimia Cârnu şi de la Dumitraşco vei vist şi de
la alţi boeri lJ 7173 Ocltombrie] 4.
O mărlturiel ol Neaniul logofăt, bez velet.
O mărturie Jij de la Irimia Cârnu şi de la Dumitraşco, // 7173
Oct. 4.
Un ispisoc o/ Radu! Vod iscălit ol Ghenghea Logofăt // 7125
lan.
O (sicJ ispisoc o/ Duca vod ol Bărlădeanu logofăt // 7177 April
23.
O mărturie o/ Alexandra jupâneasa lui Vasile Stărce // 7176
Octomv, 15.
O măr[turiej de la toţi boerii cei mari li 7177,
O carte de la Mihai Vodă li 7215 Mai 3.
Antiohie Jora, vel logofăt
Copie în condica familiei Saint Georges, tila 7 vo, încredinţată la 1867 febr. 4 sub
No 873 de Tribunului Dorohoiu.
Datarea s'a făcut după o carte de judecată a Mitropolitului Ohedeon din 7229 Iunie J ii, între Alexandra Vârlăneasă şi ginerile său pentru jumătate de sat lonăşeni .
ale cărei arte au trebuit să fie date ginerelui logofetesei Alexandra.

Muzeul Saint-Georges
133.
1737 Nart 25
Adecă

eu Macovei ce-am fost vornic de lemne, înpreună cu so·
meu Negruşe, fata lui Vasilie Ciorbagiului, scrim şi mărturisim
cu acest încredinţat zapis al nostru -la măna dumisale lui Vasilie
Ciolan fecioru lui Simeon Ciolan din satu din Romăneştii de la
Cărligătura precum să-s ştii chici (sicl noi de mine siliţi nici asu·
priţi ci dă a noastră bună voe am văndut a noastră driapfă ocină
şi moşie din satu din Romăneşti de la tănutul Carligăturii de pe
apa Bahluiului din giumătate de bătrăn, care moşie să trage dipe
Vasile Ciorbagiul, socrul lui Macovei vornicul iar lui Vasile Ciorbagiul i să trage ace moşie di pe Ana, sora lui Larion. Şi i-am văn
dut ace moşie din giumătate de bătrăn giumătate, drept şasă spre
zece lei vechi şi ni-au dat toţi banii deplin în mănile noastre ca
să fie dumisale şi soţulu i său şi copiilor driaptă ocină şi moşie

ţul
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în veci. Care moşie şi noî ne este dată de zestre de la socrul
meu Vasile Ciorbagiul. Şi la tocmala noastră s'au întămplat şi alţii
megieşi şi rezeşi încă şi altii oameni buni cari văzănd de bună
voe vănzare şi plata deplin, toţi s'au iscălit mai gios. Iar carii n'au
· ştiut carte ş'au pus degitile. Şi le-am dat şi zapisele cele vechi la
măna dumilorsale; şi noi pentru mai mare credinţă am iscălit şi
am pus şi degitul.
U las li 7245 Mart 25
Eu Macovei şi eu Negruşe am pus degetele; Eu Gligori sin Darie Bendui răzăş am . iscălit, Ierei Vartolomei rezeş şi martur; Eu
Constantin sin Sandului fustaş răzăş iscălit; Eu Constandin sin
lui Vasili Ţercovnicului rezeş; Eremie Gulogrei martur, Miron Gafinco martur, şi eu Simeon Cheş'Co uricariul au scris zapisu l cu
voe dnilorsale şi mart. Todei Tătarul martor.
După

orig dela Iorgu Ciolan ,

Româneşti-Iaşi.

T. Pamfile
134.
1811, Iunie 24.
Tărgu Bărladului.

Din porunca cinstitei isprăvnicii fiind rănduiţi ca să alegem un
loc a casăi lui Manoli săn Lupaşcu Curilă, de aice din Tărgu
Bărladului dintre ceilanţi megieşi şi fraţi ai lui.. .. am făcut stăn
jăn de opt p~lme om de mijloc, am măsurat întăi fata locului pe
despre drumu ce merge la Vadu Bărladului despre amiază ză, şa
să st. din locu lui Neculaiu Pufle spre răsărit şi înapoi spre miază noapte pe despre Bărlad, trei spre zăci stănjăni iar despre Neculai Pufle şi spre malu Căcăinii şaisprezăci st. fiind că să mai
lungeşti locu, şi fundu la amiază noapte zăci st. fiind locu mai
lat. Dau aceas/ă mărlurie.
811 luni 24.
O isc. grecească şi una moldovenească .
Act. Em. Fluture.

135.
1817 Naiu 28
judeca/a Vorniciei de Boloşani în/re preolul Ilie Bâzgan şi
Dumi/rache penlru moş/enire de locuri şi dugheni
din Jârg.
Ilie Băzgan are feciori pe preo/ul Jf/imie sachelar, . Vasile
{mori; are ficior pe DumilracheJ, Iordache şi Ilie. Care ca un
nepotu-său

părinte ce-au fost feciorilor lui. acareturi şi locuri ce-au avut, precum sănt însămnati prin hartă închipui1oare de starea locului,
fiind de la o laltă într'o linie, le-au î mpărţă t, lăs â ndu-şi pentru
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•
a martilor o dugheană cu locul ei. Aceas/a ră·
mâne prea/ului Ilie care plătise da/oriile părinlelui său, -- afară de
alţii numai Ia Căprii are să de piste una mie lei,- care chelluise
sufletul lui

şi

cu rânduelele îngropării,plălise dările şi făcuse repara/ii. La 1792,
llie fiind slărp, îşi vinde dugheana sa lui Sava Talaru arman,
pe care Joi prea/ul Ilie la 1794 o răscumpără. Pe locurile sale
prea/ul face cinci dugheni şi o rrăcimă la a cărora intrare şi eşire

locu de poartă, la anii 1803, au mai cumpărat o
de loc de la un Săulică arman. DumiJrache feciorul lui
Vasile cere par/ea din dugheană lăsală de Ilie şi par/e din
ne

avănd

bucăfică

par/ea slărpu/ui lui Ilie fraiele prea/ului. Dugheana lăsală de
Ială/ prea/ului, mai înainte avea chirie cel mult până . Ia cinspre· .

zece lei pe an. Şi pe lângă aceasta s'au văzut la măna preotului
şi scrisoare de ecsoflisis dată de tatu lui Dumitrache, că nu mai
are nici o pretenfie în chironomiile părinteşti. Care pricină şi prin
cercetare ce s'au făc ut de către Iconomii Ilie şi Darie ş'alţi negufitori ce au fost rănduiti cu fădulă, tot asămine s'au aflat. Şi
Dumitrache recunoscădu-şi drumul adivărului, s'au arătat tot nemulţumit şi cu cercetare vorniciei şi cu cercetare rănduitilor. Va
merge la divanul domnesc. 1817 Maiu 28 .
.„. spatar. Alexc.ndru Rac!oviţăJ(?)
Decas/eria milropo/iei Moldovei arată la 1817 Iunie 4 că a
cercelal pricina, a holăril la fel, dar Dumitrache a rămas Joi
nemul/ămiJ.

Antonie sachelar. Alte trei

iscăli/uri.

Muzeul Saint-Georges
136.

7818 Decembrie 18

Noi Scarlat Alexandru Callimah Vvod cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei. Fiind că pe lângă arătările cuprinsă
prin jaloba aciasta s'au văzut de cătră al nostru cinstit şi credincios
boer dlui Lupul Balş vel logf. al ţării de gios şi cuprindere acelor patru mărturii din carte boerilor ce au fost rânduiţi spre
cercetare acestii împresurări şi că stăpânitorii moşiilor Brăeştii
şi Părsleştii neurmănd sămnilor arătate ce sănt dipărţitoare adecă
părăul Vasălecii şi la obărşiia părăului Măstacănul şi de acolo
celelalte sămni în rănd, trecănd peste sămnile aceste după cum
au stăpănit din vechi li-ar fi cuprinzând o bucată mare de loc
păn lăngă casăli jăluitorilor din driapta moşăi Ionăşănii, tăindu-le
pădure şi pricinuindu-le şi celelalte supărări şi păgubire, după
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osăbilă mărturie de cercetari din anul 812 ce s'au văzut după
cari în anul 1812 Apr. 3 s'au fost împuternicH şi cu carte diva·
nului de a·ş stăpăni jăl[uitojrii moşăia la Ionăşănii în toate săm·
nili şi hotarăli iai, după glăsuire scrisorilor şi cu luare a tot ve·
nitul. Drept aceia prin aceasta carte a domnii meii să împuterni·
cesc pe dumlui Med[elui]ce[rJ Neculai Cărăiman i Medce[rJ Toader
Sămgiorz, postelnicel Costandin Berle. ca să fie volnici a stăpăni
moşăe Ionăşănii de la ţănutul Botoşănii în toate sămnele şi ho·
tarăle după glăsuire scrisorilor vechi şi a cercetărilor urmate, di
pi cari să aibă a·ş trage şi tot venitul din tot locul după obiceiu
şi hotărăre ponturilor domneşti. Poroncim şi dumv. dregători de
ţănut ca mai arătăndu-să stăpănitorii Brăeştilor cu trecere peste
cuprindere acelor semni. să li să de tot cuviinciosul agiutor a
nu-i îngădui să triacă mai mult şi a li pricinui ce mai mică su·
părare, cum şi pentru tăere pădurii şi alti păgubiri ce prin cercetări să va dovedi că li s'an pricinuit. să li să îacă înplinire spre
a să odihni. Şi acelor stăpânitori a moşăilor Brăeşti şi Prăşteştii
de li să va păre că să află în strămbătăţi cu cercetările urmate
în pricina aciasta, au voi a-ş căuta pin drumul giudecăţii.
1818 Decvr. 18.
L.p.d.
Vei lo~. S'au trecut
Act Muzeul A. Saint-Georges
Copie

137.
1824 Noembrie 29.
Cercetare

şi

alegere de parle în moşia Jonăşănii, penlru
paharnicu/ Ioan Gherghef.

După luminată

porunca g[os[pod din 16 a trecutei luni Septemvrie ci ne·au adus dlui pah. Ioan Gherghel cuprinzătoare ca să
i să aleagă şi să i să hotărască parte ce are zăstre a maicii sale
în moşăia Ionăşănii în giumătate de sat de gios de la ţănutu a·
cesta al Dorohoiului, osăbindu·o de cătră alte părţi a altor răzăş
din acestaş trup.
Am mers la stare locului şi făcănd de ştire tuturor răzăşilor a
părţii de sus, şi a patra parte de gios, ca să vie fieşte carele cu
toate scrisorile şi dovezile ce vor fi avănd. au venit dlui medei·
nicer Nicolai Caraiman i postelnicul Costandin Burte şi căpit. Ma·
nolache Onciu, unii din răzăşii de sus, iar din parte de gios au
venit d-lui medelnicer Toader Săngiorz, unchiul dsale pah. Ioan
Gherghel i dlui pah. Ionacache Leon şi Coslandin Hermeziu. Aşa
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întrebare tuturor răzăşilor, pe unde s'au urmat stăpă
despărţitoare a giumătăţii de sat de sus şi de gios. ne-au arătat o hotarnică din lel 1778 Maiu 24 iscălită de un Petre Cheş
co şatr!arJ, Ştefan Silion postelnicel, Stărce vornic, cu cuprindere
că din porunca dlorsali boerilor căimăcani, fiind rănduiţi la satul
lonăşănii ca să aleagă părţile lui Costandin Săngiorz cu cumnaţii
săi, au făcut cercetare unde să desparte această giumătate parte
de sus de cătră giumătate de sat parte de gios faţă fiind humenii lsic; foarte cite/) răzăşi din parte de sus, au arătat Săngiorz
doaî pietre hotară zicănd că silnt hotară vechi, una în deal supt
dumbravă şi alta în vale intr'o mlaştină intre nişte lozii în margine luncii La Obloane. Pentru care pietre au răspuns aţunce humenii că ar fi fost mai gios şi le-au mutat Costandin Săngiorz
mai sus, dar nici o dovadă la răspundere lor nu au arătat, ci mă
surând din piatra de sub dumbravă în gios, această giumătate de
sat s'au aflat cinci zeci şi noaî pol odgoane, căte de trei zeci
stănjăni gspod. odgonul. La care pietre ducăndu-ne şi pe noi, leam făcut întrebare răzăşilor de sănt aceste pietrele pomenite prin
hotarnică, toţi răzăşii din parte de gios şi câţi-va din parte de sus,
au răspuns că sănt aceste, afară de postelnicul Costandin Burte
carile au arătat şi jalbă pornită asupra acestor pietre, ce ceruse
ca să să mute mai în gios după vreme. Deci făcănd de iznoavă
întrebare tuturor răzăşilor de sănt primite aceste pietre în despărţire a giumătate de sat sau ba, răzăşii de gios au răspuns într'un cuvănt toţi că ei nu ştiu de sănt aceste pietre bune sau ba,
măcar că urmează stăpânire cu sumă de ani mai înainte de hotărătura lui Petre Cheşco şi acelora lalţi, dar ei cer ca întrupăn
du-să moşăia Ionăşănii în hotarăle ei cele adevărată, să să înpărfască fălceşte şi unde va veni giumătate, să să statornicească
şi pietre hotară. Pe care această a lor bună şi dreaptă cerere,
răzăşii de parte de sus nici cu un chip nu o au primiit punănd
înainte că ei la margine hotarului Ionăşănilor din sus, o mare
înpresurare despre moşăia Zvorăşti luănduli-s!ăl supt nume de
Vărf-de-Câmp cu hotărătura făcută de răps. vornic Teodor Balş,
prin care mărturie hotarnică arată că fiind rănduit ca să măsoa
re giumătate de sat de Ionăşănii parte de gios fălceşte tot aceiaşi somă de fălci să de şi giumătăţii de sat parte de sus, făcănd
margine Ionăşănilor despre Vârvul-Câmpului, zice vornicul Balş
că au luoat 70 fălci mai mult părţii de sus, supt care cuvinte ră
zăşii de parte de gios cer ca să s!ăJ sue mai în sus de pietrele
mai sus pomenite, fiind îndestulă dovadă să iaste mai mare pardar,
nire

făcând
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te din sus. Din neprimirea răzăşilor ca să să măsoare de iznoa·vă moşiia fălceşte bez înpresurarea ce pătimesc, şi neprimind nici
cu un chip precum am zis, răzăşii de sus ca să să scoată acele
pietri au cerut ca stăpănirea şi despărfire între dânşii să să urmezi tot prin pieirile aceste precum s'au urmat cu multă sumă de
ani mai înainte, pănă când să vor giudeca şi va eşi înpresurare.
Drept aceia făcându-li-să întrebare că dacă ei sănt primiţi, să să
urmeze stăpănire prin sămnile unde s'au urmat din vacu, supt cari
cuvinte şi dreptăţi de la sine înputernicindu-să au strămbat şi au
strămutat stăpănire despărţitoare între aceste giumătăţi de sat de
la piatra de supt dumbravă şi pănă în părăul Văsăliicii care este
astăz capul moşăi despre răsărit, pogorăndu-să mult mai în gios
din stăpănire veche, răspunzănd că nu de la sine au strămbat şi
au stămutat stăpănire, ci că după cerere ce au făcut dlui logf.
Andronache Donici, fiind rănduit acolo hotarnic, spre statornicire
capului moşiei ca să-i înpărţască între dânşii au rânduit pe un
logf. a dums. anume Ioan Popovici ca după cerire răzăşilor să
facă măsorişte pe trei locuri în curmeziş (însă nu să-i şi înputernicească a stăpăni şi să facă linie) care logofăt făcând măso
rişte pe părăul Vasălice după glăsuire hotarnici lui Petre Cheşco
de 59 pol odgoane, au statornicit îngimătăţire mai în gios încă
de înplinire somii stănjănilor cu 35 stânjăni, strămutănd stăpăni
re ace veche fără nici un cuvânt sau poruncă şi fără primire ră
zăşilor de gios şi neluăndu nici într'o băgare de samă că giumă
tate de sat Ionăşănii de sus, iaste mai mare cu 70 fălci de cât
parte de gios şi cu mai multă lungime, precum arată vornc. Balş,
bez înpresurare. Dar apoi şi pămăntul iaste mai bun nefiind ponoarile şi răpile ce sănt din gios.
Pentru aceasta, socotinţa noastră iaste ca precum însuş răzăşii
de sus au primit ca stăpănire de la cămp să să urmeze prin
sămnile cele din vacu, să-ş urmeze şi stăpănire de la pădure pre
unde s'au urmat mai înainte, păn cănd să vor primi şi să vor uni
cu toţii şi acei din sus, cum acei din gios, ca să să facă o de
iznoavă înpăr(eală fălceşte a tot trupului moşiei şi atunce să vor
statornici şi alte semne, iar păn atunce am făcut colnicu cu inginer prin pădure, desdărţind stăpănire pe unde au fost şi mai
înainte. Din care semne despărţitoare între giumătăţile de sat, am
măsurat doaâ sute patru zeci slânj. g[osjpod ce ari a tragi, d-lor
pah. Ioan Gherghel zăstre maicii sale În gios, pe părăul Vasăliicii
păn unde s'au înplinit tocmai la giumătăţăre moşiei Presteştii ce
vine despre răsărit de la cămp, şi stă astăzi cu capul în părăul
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De acolo a mers la opcina dealului din sal şi am mă
surat de la un loc de unde au arătat oamenii că au fost boul
(sic, cefe/) şi s'au urmat şi stăpănire păn acum. păn unde s'au
înplinit 240 stănjăni şi am pus şi piatră hotar. De acolo am mers
la piatra veche de supt dumbravă ce iaste lângă gardul grădinii
unui răzăş numit Costachi A Grecii şi am măsurat 240 stănjăni
în gios şi s'au pu~ piatră. De acolo am mers la piatra din margine luncii şi am măsurat în gios pe unde s'au înplinil 240 stăn
jăni, în sălişte veche şi s'au pus piatră, prin care piatră şi prin
ce, ce iaste în dreptul aceştii asupra opcinii şi spre răsărit, [au tras!
linie dreaptă păn în Sări(ăl.
După a noastră socotinţă şi înţălegere întru acestaş chip am
urmat iar o desăvârşită hotărăre rămăne la înţălepciune luminatului divan . Şi pentru de urmare poruncii nu lipsim a înştiinţa.
824 Noembre 29.
C„ ..o.„.hatlman[

Vasăliici.

Act. Muzeul A. Saint-Georges.
138.

1827 Noemb . 18.

Aciasta este îoae me de căsătorii de la popa Neagu,
socru-meu precum să vedi.
Cu ajutorul Dlolmnului nostru Isus Hs. şi cu mila Maicii sale
la toţi sfinţii cereşti, de D[olmnul har şi bogată milă
şi dela noi părintească blagoslovenie. Foae de zestre scriem fii cei noastre, nume Mărgărita , cum în jos să vede. 1827 Noem. 18.
700 tl..„ bani gala, 6 boi de jug, 4 vaci mari, 2 cai, 1 căruţă nouă nelegată, 1 boşcealăc de nun, un boşcealăc de nună, 1 boş
cealăc de socru, 1 boşcealăc de soaeră, 1 boşcealăc de ginere, 5
cămeşi voiniceşti ale mele, 6 cămeşi fămeeşti ipac, 5 peşchire
lungi de cuiu, 6 talgere de cositor cu tacămul lor, 16 ş ă rvete de
masă, 2 cerşafuri de borangic, 1 cerşaf de bumbac. 1 şal de lână
albă, 1 roche de mătăsărie, I roche de plis ă roşie, I roche de
batistă albă , 1 roche de stambă, I roche de bazea, I fermene stacojie de postav cu fir, blănifă, 1 fermene de plisă cu fiiru, 3 legături de capu, 1 ţangulie cusută cu beteală, 3 batiste cusute de
ale bune, 4 batiste bune, 4 batiste proaste. I cordun de încins, 1
lighiian, 1 ibric, 1 ladă , 2 scoarţe, 1 saltea a lbastră de casă cu doao
perne, 1 saltea roşie de casă , 1 .„.„ albă cu patru perne, 4 perne
de bumbac, 4 perne scurte de batistă, 1 pilotă de bumbac, I pla pom ă de cil el e lărgu, 1 saltea de cil de tâ rgu, 3 pern e de cit de
şi nădejdea
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părele, 1 pereche de paftale de argint, 1 pereche de cercei de
argint suflaţi, 2 ineli de argint, 6 oi fătate.
De la D[ujmnezău bogată milă şi de la noi părintească blagoslovenie.
Act. N. I. Dumitraşcu
Alte adaosuri de mai târziu. Act iolomiţean.

139.
1829 Noemb. 29.
Părinlele Nicolae Colea cumpără 4 sl. şi jum. din moşia Judecii şi unul şi şapte palme din moşia Beneştii , ci sănt pi apa
Elanului, ţinut Fălciului, partea Ioanei lui Şlefan Dumbravă, cu
căte 10 lei stănjănul.
lnlre Marlori: Constandin Popa, dascal, Gavril Chiculiţă. Scrie
Grigori Spănachi Ierodiacon, Fa/ă: Ioan Buţă, Preot.
Act. G. Iancu
Blăgeşti-Tutova

140.
1835 April 28.

Neculaiu Ghione, Marie soţie, Tudor fiu lor, vând cumătrului
Gligori Trincă ... doi stânjăni moşie din bătrânul Igescului, cumpă
rătură ... cu câte 30 lei stânjănul.
Fa/ă: Gheorghe Bufă şi Toader Caşul poclovnicel. lncredin/ează
iscălirurile Privighilorul de ocol Corod la Febr, 2, anul 1837. La
1854 , Noemb. 8, cumpără/ura trece prin vânzare preolului Neculai Ispas, c11 câle 60 lei slânjinu/.

V. C. Nicolau
241.
1837 f1ai 7
Neică postelnice Toma, ştiut făcuiu dumitale că în post Paşte
lui m'am pomenit cu Dumitru Pasat, să vie pentru o socoleală,
la Gura lalomiţi... Penlru un rest îi Jrimile un zapis a lui Stanco
Şobecu cu lei una sută şapte zeci şi noaă, ce esti prin chezăşiia
lui moşu Chiriţă jurat ol sat Ghergiueni... pănă voi mai veni eu
că am vrut să viu în multe rânduri dar n'am putut, nici parale nu
am avut, că m'au sărăcit foarte cu socoteallal alde Cărboşcu.„
Chiriţă Carapcea
Act din Perieţi - lalomiţa .
Act. N. I. Dumitraşcu
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242-246.
I.
Material pentru istoria

şcoalelor ţinlltale înfiinţate

de episcopia Hâmnicului.

Deoarlamentul trebilor din lăunlru învită Episcopia să facă
şcoli pe moşiile episcopale, iar cântăre/ii sau /ircovnicii să fie şi dascăli.

case penlru

Asupra punerii la cale ce s'au făcut prin poruncile cinstitului
departament din năuntru, pentru întocmirea şcoalelor prin toate
satele dintr'acest prinţipat, potrivit cu legiuirea din regulamentul
pentru seminarii, protopopi şi preoţi, unde să cuprinde ca căntă
refii de la biserica satului să fiie datori a fineâ şi şcoală, având
pentru plată căte doauă chile de bucate din magaziea de rezervă şi câte doi lei de fieşcare casă pă an. Acest departament,
despre o parte conformăndu-se întru această chibzuire cu porăn
cile ce au dat cinstitu departament din năuntru cătră ocârmuirile
judefelor, spre a să îndeletnici cu toată rîvna cu această sfântă
îndatorire. ca să să întăleagă cu toţi proprietarii moşiilor a hotărî case in care are a să fineâ şcoală sau să chibzuiască mijloace pentru clădirea unei încăperi într'adins pentru aceasta.
Iar despre alta, cunoscând că această legiuire nu poate aveâ
întârziere de a să găsi prin sate, sau a se clădi case într'adins
pentru şcoalele, care să poate lesne înfiinţă, cănd proprietarii moşiilor vor îmbrăţişă cu bună dorinţă această punere la cale. Pentru care şi este încredinţat departamentul că Preasfiliţia voastră,
după sufleteasca . răvnă ce aveţi pentru un asemenea obştesc folos, nu veţi încetă a mijloci de a face începere spre o bună pildă
în Ir' această.
De aceea suntem rugaţi ca după înţelegerea ce veţi aveâ cu
ocărmuirile, să bine voiţi a hotărî case pentru şcoală prin satele
moşiilor acei 1 sfinte Episcopii, sau să chibzuiţi înlesnirile cuviincioase pentru clădirea unor asemenea încăperi de şcoală. In urma cărora înfiinţări, departamentul cu dorinţă răspunsul Preasfinfiei Voastre cu desluşire anume la ce sate ale sf. Episcopii s'au
înfiinţat şcoli.

Şef

departamentului,

No. 1114 din 1_5 April 1838

Neciteţ.

II
Primindu-se la melohul Episcopiei din Craiova în viiloarea
ocârmuirii de Dolj pentru şcolile ce Episcopia are să înfiin/eze
1

A<:elei.

https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

59

pe moşiile ei din acesl jude/, Arhimandriluf o comunică Epis~
No. 2J2 din J Sep/. 1838.
copului.
Craiova

III
Cu zmerită plecăciune mă închin Preasfinţiei Voastre.
Cinstita ocârmuire a Doljului trimeţindu-ne otnoşenia cu No.
5295 pentru facerea şcoalelor la trei proprietăţi ale sfintei Epis
copii şi anume: Urzica-mare, Galaciuica şi Perişoru -Tărnova, o
trimesei acum în original şi alăturată pe lăngă aceasta.
Şi de cum veţi găsi de cuviinţă , voi avea stăpănească poruncă
Al Preasfinţiei Voastre
de urmare.
Timoteu Evdoxiados
IV
Episcopu/ voind să afle dacă s 'a holărîl vreo înfiin/are de
şcoală pe moşiile episcopiei din jud. Mehedin/i ş i dacă s'au
slrâns Jircovnicii penlru a se- prepara de aăscălie, în capi/a/a
jude/ului, cere prolopopului de Ce-rne/ înşliin/are.

Neofit cu mila lui Dumnezeu ş. c. a .
Sachelar chir popa Ioniţă Dobricene, protopoape cucernice al
plăşii Cerneţului sud Mehedinţi, blagoslovenie.
Fiindcă încă dela 14 ale trecutului Ghenarie, prin porunca cinstitului departament din lăuntru şi prin ţirculare din partea mea
la cinstita Eforie a şcoalelor naţionale, s'au vestit şi cinstita ocărmuire a acelui judeţ ca să să înfeleagă cu toţi proprietarii din
partea locului, a să înfiinţa prin toate satele şcoalele pentru învăfălura copiilor sătenilor, sau să chibzuiască mijloace pentru
clădirea unei încăperi într'adins pentru aceasta şi al 2-lea a merge
fărcovnicii de prin sate la şcoala publică din acest oraş spre învăfătură , carei în urmă sunt a să aşeză dascăli a învăţă şi ei pe
copiii sătenilor. Şi fiindcă noi avem trebuinţă. a şti atăt pentru
pricina dintâi, de s'au înfiinţat pănă acum pe la satele acelui judeţ încăperile pentru învăţătura copiilor sătenilor şi la care sat.
a cui propietate anume, sau nu; căt şi pentru cel de al 2-lea, de
s'au străns ceva ţircovnici la şcoala publică din acel oraş Cerneţ
şi căt număr de candidaţi saµ ţărcovnici. De aceea scriem Cucerniciei tale, ca îndată după primirea aceştia, fără zăbavă, cu viitoarea expediţie, adevărul ce vei afla să ne răportuieşti prin fra1838 Sept. 30.
te le Evdoxiados, la Craiova.
V
Prolopopui de Gorj vrând să afle numărul /ircovnicilor ce s'au
adunai a se prepara în ş coala normală faşa s'a numii un
https://biblioteca-digitala.ro

limp şcolile primare} din Târgu-Jiu spre a-l impărlăşi Episcopu:
lui, cere de la diriginlele şcolii inşliin/are. Diriginlele prin adresă, ii face cunoscui urmă/oarele:

Sf. sale Cucernicului potropop al acestui
lei normali f sicJ.

oraş, profesăru

şcoa

la tircularia sfinţii voastre cu No. 82, cu cinste să
în şcoala (sic) miie incredinfată încă de la 15 de Mai ,
pănă acum la 20 de Octomvre, s 'au străns rănrluri-rănduri 174 de
candidaţi învăţăceii satelor acestui judeţ, dintre care 84 sănt ţăr
covnici, iară ceialatţi aleşi dintre alte trepte ale ţăranilor.
Toţi aceştia îndeletnicindu-să la invăţăturile începătoare, din căt
s'au putut, sănt gata a da şi ei învăţătură copiilor ţărani dela
Noemvrie viitor. deocamdată în casăle de sfat, iar mai pe urmă .
prin casă întradins făcute.
No. 73 din 18 Oct. 1838
T.-Jiului
C. Stanciovici
V
Spre

răspuns

răspunde că

Prolopopu/ Cerne/ilor lrimile Episcopului informa/iunile cerule
asupra şcolilor şi /ârcovnicilor din jud. Mehedin/i.

Protopopul plăşii Cerneţului
Cu supunere primind stăpâneasca poruncă de supt No. 369 întru care mi să porunceşte ca ori cu ce chip voi socoti să dovedesc de s'au înfiinfat prin satele acestui judeţ încăperile de şcoale
pentru învăţătura copiilor satenilor şi p'a cui propietate anume şi
anume şi căt număr de candidaţi au urmat învăţătura în şcoala
publică dintr'acest oraş. Potrivit cu duhul aceştii stăpăneşti porunci, înţelegându-mă prin adrese cu cinstita ocărmuire, de unde
mi s'au răspuns iarăşi prin adresa de supt No. 6193, că deşi s 'au
înfiinţat prin unele sate încăperi , dar fiind că au primit dela cinstita Eforiei plan cum trebue a să clădi toate şcolile, au rămas
în lucrare pănă în prirnavara viitoare şi atunci va răspunde pă a
cui proprietate să va clădi.
Iară pentru cătăţirnea candidaţilor, m'am înţăles cu domnu profesor care i-au avut la învăţătură supt a sa îngrijire, arătându-mi
că din tot judeţul s'au adunat 280 şi au urmat pănă în Octomvre
trecut.
1838 Dec. 5 oraşu ' Cerneţ
No. 21 1
Protopop, I. Dobricea n u
Acte di n Arhiva sf. t:piscopii de Râmnic, delele anilor respectivi.

C. N. Mat eescu
247.

7839 /a nuar 8.
Adecă

noi cei mai jos iscăliţi încredinţăm cu acest 'lapis al
nostru la măna dumnealui Gheorghe sin Nitu Cărciumariu penlru
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nişle

bani cu soroc la sfântu Ilie şi nedandu-i la numitu soroc,
am a-i da dobăndă. Şi eu Ion sin Lereşti de sus, esle dator
aceluiaş. Şi hamanet ne punem doo perechi de boi.
Pun degetul: Dumitru Căplan Lereşti de sus şi Ion sin Stanca
Joi de-acolo, platnici. Martori: Ioniţă Micodoiu şi Gheorghe Bană .
Scrie Savu Garofoiu.
să

lncredin/ează subocârmuirea plaiului
din 18J9 Febr. 29.

Dumbrăvi/a

sub No. 229

Pecetea acesteia : acvila cu crucea'n cioc de asupra copacilor sub care

stă

ursul.

Act. G. Florescu

248.
1841 Iunie 18
Porunca judecă/oriei fin Tulovii căire Postelnicelul Neculai
Popa şi polcovnic Toader Gros vechili răzăşilăr şi părtaşi de Ţuţ
cani ca potrivii poruncii domnescului divan No. 1784, să meargă
la divan în ziua de 22 Aug, cu /oale dovezile spre a sta în înfăţoşare cu dl ritmistru a lui Costache pentru împresurarea moşiei Hrăneştii sau Lişcovu, răspunzând de primirP..
Act. M. Lupescu
249.
1843 Martie 16.
Manolache Săcueanu dinpreună cu sora mea Ilena, ficiorii Ileni
ci au ţinut-o Dumitru Săcueanu, nepoţi lui Dumitru Buţă, fecioru
lui Apostu Buţă, curgători din bătrănul Bălan Buţă, facim cunoscut căiră nepotul nostru di soră. Ion Mălahi ficioru suori nostri
Aniţi din satul Blăgeştii că prin bună şi statornică tocmală ci-am
avut i-am trecut în de veciu vănzare to.ată parte nostră de moşii,
cătă ni se va alegi din hotarăle Giudicii şi Beneşti di pi apa Ialanului, căte Jt lei pe stănjăn, şi zicim dar, de acum şi în veci
să

fie slăpănilori.
Martori: Gheorghe

şi

Antohi Foca,

şi

Vasile

Gavrilă

Foca.
Act G. Iancu

250.
1849 Maiu 22
jurnalul Căminarului Manolache Codrescu, rânduii de divanul apelativ cu creditiva No. 2200 de a holărî şi ridica un plan
în unire cu Cămr. Folache Ghe/ul, geomelrul jud. laşi. După o
încheiere de a/le două jurnale, ascultă cererea vechililor de
Romăneşli, Polcovn. Cons/andin Lupaşc şi Gheorghe Ciolan, cari
arătându-i Jrei documenle, îl roagă ca cu prilejul holărîrii
moşiilor Toloeşlii şi Vlădeşlii, să mijlocească pe lângă ~ vor
nicul Lascar Canlacuzin să primească slăpânirea Vlădeşlihttps://biblioteca-digitala.ro
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lor în vechile ho/are de până în acea zi. Boerul primeşle şi
holarnicul înlăreşle. Pieirile se vor înmul/i şi se va !rage brazdă în/re dânsele.
După

o copie

legalizată

din

is-.o

febr. 90 la Iorgu Ciolan,

Rămăneşti-laşi.

T. Pamfile
251.
1869, Maiu 20
Grigorie cu mila lui DluJmnezeu, Arhiepiscop şi Mitropolit a
Uggroviahia, prea cinstit şi exarh plaiurilor.
Pavel , marele Apostol al D[ojmnului porunceşte pentru cei ce
să hirotonisesc ca să li să dea de la arhiereu adiverinţă pentru
hirotonia lor. Deci unii porunci ca aceaia urmănd şi noi, adeverim printr' aciastă carte pe acest chir Petre snă popei Gheorghe
dela Vălsăneşti sud. Argeş că cu bună orânduială după cum poruncesc sflilntele canone întîi s'au făcut citeţ şi ipodiacon apoi cu
darul dluJhului sflălnt al făcătoriului deplin D[u[mnezeu s'au hirotonisit şi diiacon fiind mărturisit de d[u]hovnicescul părinte vrednic aceştii orînduiale. Şi facem înştire tuturor celor ce cătră carii
va veni mai sus numitul diiacon. fraţilor Arhierei, zic egumenilor,
preoţilor şi bărbaţilor mireani l'.ă împ odobindu-să cu darul diiconiei, i s'au dat voe a sluji fără de opreală aici în eparhiia smereniei noastre toată sluja ci să cuvine la această orînduială .
Leat 1769 luna lui Maiu 20 zile
Frumoasă iscăli/ură de mână: Smeritul Mitropolit al Uggrovlahiei, Grigorie.

toată

Octav imprimat:

părţile

cursive sunt de condei.

Act. Gh. Florescu
Vălsăneşti-Argeş

INSEMNARI

23.
Pe o psa//ire dela Râmnic din 1784, foslă la Ms. Floreşli şr
acum în Muzeul Sainl-Georges.
Cel ce păzăsc cele deşarte şi mincinoase, mila sa s'au părăsit
precum sănt eu. Sănt, Doamne pomul cel fără de roadă carele
nici o roadă de pocăinţă nu am şi mă tem de tăere, Doamne.
Pentru rugăciunele părintelui meu celui dohovnicesc şi a maicii
mele cei dohovniceşti, măntueşte-mă şi mă izbăveşte de focul cel
nestăns. Şi cine va ceti, să să roage lui Dumnezeu pentru mine
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

63

ce mai mult păcătoasa de căt toţi şi răzvrătită şi mă pomeneşte
la sfintele rugăciuni. Şi să ştii lsicl de cănd am venit la mănăs
tire era 1821, slova pascaliei pi !sicl iar luna lui Dechemv. 20 şi
4 zile în ză Marţ.

T. Pamfile
24-25
Ms. Ac. Rom, No. 359. Ceva din «Sama Vislerii din vreme
Mării

Sale Grigorie Alexandru Ghica Voevod,
/ier Mare Dumnelui Necului Rose/» .

f. 46-47:

lei i B.

Bisă ricele

făclii de cle]ară, undelemu şi tămăe ce s'au dat la amăndoî

79;
25 90•
i

1776, fiind vis-

bisăricile din curte[aj Gpd. pe luna lui Mai 1776
făclii de c[e]ară , undelemnu şi tămăe ce s'au dat

Mai 15.
la amăndoi bisăricile din curte[a] Gpd. pe trii luni iune. iule, aug.,
căte 75 lei 30 bani pe lună cu 3 pect. gpod însă

I

Lei B. 1
45 60 pe 22 ocă , 300 dramuri
1
\
căte 2 lei oca , adecă
1

ocă I dramuri
15
2:

1:

i

i
1!
5
I - !- 22i90 . ! . .
'i

8'
1

I

I
I

350

1!

5

530 : .
I I

I.

I

'
'

_

1190
I

făclii

;

bisărica

ce mare

la 5 sfeşnici mari
la 2 sfeşnici mari de argint
la 2 sfeşnici mici de argint
la 26 făclii la policandri şi cu 2 făclii oltar
căte 8 dramuri
lumănări pentru citit.
pe 11 ocă, 150 dramuri c[e]ară ce s'au făcut
făclii la bisărica ot gpojda însă
4 făclii câte 2 ocă
la proschivifar 2 făclii la isod
la 3 făclii la policandru şi în altar căte 80
dram uri.
lumănări mici pentru citit.
pe 7 ocă undelemnu la amăndoî bisăricile
căte 90 bani ocă .
pe 300 dramuri tămăe la amăndoî bisăricile
pe o lună
1776.

1_ 75'. 30 -!-

30490

la

I

3: 100

'

c[e]ară

'
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Lei i 8.

Cununiile
277 90 Cheltuiala ce s'au
I

făcut
Balş cununănd Mărie sa

cu cununia dum. spat. Toderaşcu
beisade DimliJtrache însă

Lei '. 8.
16: 3' -

1~13, 1052I

11-

21-

11-

2, -

3! 60

31-

39 45

801I'

601
33 -8 -

:i

_ t_1211J90
277 .901

i

pe 2 făclii c!e]ară căte
zugrăvitul.

de 4

ocă.

un covor.
3 galbeni turalăi1 părintelui Mitropolitul.
la tot diaconul părintelui Mitropolitul.
protopsaltu
al doile psaltu.
la preuti.
la tărcovnici.
cofeturi.
parale şi hămeiu în tipsăe.
supt covor.
turalăi la apă di spălat.
o stofă.
altă cămaş!ă] a dooaza.
un postav saita cu un dolaz
parale şi orţi ce au dăt Mărie sa
beizade bacşiş.
1776 iulie 7,
D. Furtună

15

CRONICA
D. N. Iorga la Ateneo veoeto. Mândria neamului nostru , după Belgrad,
trece la Veneţia unde despică arzătoarea chestiune balcanică în două conferinţe. In
întăia, arată împrejurările în care s'a născut amestecul de naţ uni şi tendinţe, -din ciocnirile cărora a isvorit o problen ă care nu se poate rezolvi fără cea a • Austriei viito·
rului • dar care se poate amâna pe temeiul unor toleranţe reciproce sub ochii celor
două ţări dăruitoare de lumină şi pace : România şi Italia . A doua conferinţă e istoria Veneţiei zidită pe o temelie iliro-tracică, pe care o moşteneşte Italia de azi. La
răspântie, d. Iorga îndeamnă poporul italian la înfrăţirea cu moştenitorii sângelui trac
şi al culturei latine dela gurile Dunării, deci cu Balcanii împotriva Austriei şi nu cu
Austria împotriva 1'.alcamlor.
Scrll!1orl dela Spiru C. Haret adresate Preotului 'l'eodor Bă
lăşeJ. Trei-zeci de răvaşe în curgere de 9 ani, trimise de Haret, -acel descoperitor sârguincios al muncii de preţ, nu prin mărimea ci prin locul şi vremea când se arată.
acel drept cântar de răsplătirea ostenelei, --· părintelni T. B~lăşel, -şi acesta, un ciudat
purtător de lumină. Pentru iarmaroacele noastre obişnuite, corespondenţa aceasta a
avut un mare păcat. Păr Bălăşel a scris lui Haret fără timbru de 30 de bani, şi acesta,
călcând legea şi datina nouă , a ,rezolvat" fără timbru şi împotriva <latine i!
1

T~rti=monograma Sulta~ului

pe_ vechile monede turce9_ti ce circulau

Tural1u=drept la cumpănă; 111 poezii pop. "la parale tural11, luate pela
L. Şăineanu r.Dicţionar univ.. al l. rom. Craiova 1907 p. 766.
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e la noL
beţu " . (Vezi

fQ] De la

Administraţie.

Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au trimis adeverinţele respective pentru D. Dr. Ion Urban Jarnik.
Praga 5 lei 50 b.; D. CăpiJ. P. Oane. Bârlad, 6 lei; D-ra Liliana Slavri, Botoşani, 3 lei; D. Th. Emandi, Bârlad, 4 lei 50
bani; D. Sublocol. P. Dumbravă, Bârlad, 1 leu 25 b.; D. I
Bujoreanu, Bârlad, 4 lei 50 b.; D. Al. Sou/zo, Bârlad, 4 lei 25
b.; D-na Ecal. Grivă/, laşi, 3 lei: D. Căpil. T. Skele//y, laşi,
3 lei; D-na El. Văleanu, Iaşi, 3 lei; D-ra Florica }uvară, Bârlad, 1 leu 25 b.; D. General P. V. Năslurel, Focşani. 3 lei;
D. O. 1. Tancu, Blăgeşti-Tutova, 3 l.; D-na Profira Dr. Davidoglu, Bârlad, 4 lei 25 b.: D. D. Pelrescu, Bârca-Dolj, 4 lei
50 b,; D. O. C. Constanlinescu, Potlogi-Romanaţi, 1 l. 25 b.;
D. N. Apos/ol, Roman, 4 lei 25 b. : O. Prof. /. Tanoviceanu.
Bucureşti, 5 lei.
(urmează)
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„Gu~::;~:e:h Gabi

S-sori

)b _
Strada Paris 20
~~p==i· l!kidfi '~1?2
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CREANGA, Revistă de limbă,

literatură şi

aPti po-

Anul VII. No. 4 pe aprilie 1914, cuprinde :

Creangă''. -O rugăminte.

T.

Pamfile.-Găina

M.

Lupescu. - Ruşinarea

vecinului...
fetelor cari făceau copii de fete mari.
o. furtuoă.--Todirică Făt-frumos (poveste).
C. H. Mafeescu.-Colinde.
I. Brătulestu, fib. Polcovnicu. V. B. Tirică. C. H. Mateescu. S. P. Colibaşi . M. Barbu. -·Povestiri şi legende.
A. Moisei. S. P. Chiricel. Od. A. Ap~stol. - Vrăji şi farmece.
fi. Pulcovaitu.--Datine şi Credinţe.
I. n. Popescu, A. A. Dumitrescu, M. T. Adameşteanu. St. Manole. Od. ~. Apostol. fi. C.
Constantinestu.-Cântece.
p. fi. Savin. fi. Iancu. H. I. Dumitraşcu. H. I. Munteanu. H. Y. Hântescu.- Glume, jâtii, taclale.
P.• H. I. Oumitraşcu. -- Cronica .
llustratiune: Port din Drăghiciu-Muscel.

!

~

~

Lista de persoanele cari au făcut donaţii
Muzeului "Saint-Georges"
Elena Căpitan Şomlea , Bârlad. Colonel D. I. Petrescu-Tocineanu, Bârlad. M. Turburi, Bârlad. L4cia Teodorescu, Bârlad
H G. Tutoveanu, Bârlad. Theodoru, Bârlad. Marie Col. I. Topii- ~
U cescu, Ploeşti. Doamna Tăutu, Botoşani. Elena Udrea, Bârlad. ~
C. Werner, Iaşi. Maria Variam. Galaţi. Margareta N. Vasiliu,
Bârlad. Locot. Viişoreanu , Bârlad. Maior-veteran N. Voinescu
Bârlad. D-ra Vâryolici, Bârlad. Marie-Eliza Voinescu, Bârlad.
I. Vântu, Celei-Romanaţi. Păr. Vasiliu, Botoşani. Alice Zamfi·
rescu , Botoşani. D-ra Arbizani, Berheci. D-ra Carapeanu, Bârlad. Emilia Stroici, Botoşani. D-ra Filip, R.-Vâlcea. I. Chrissoveloni, Ghidigeni.
b
=
J]

i

I

~

i

i
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Miron Costin
===REVISTĂ DE CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE====
APARE O DATA PE LUNA

Cl.JPRINSl.JL
mf4RTURl51RE CERUTA.--T. l?amfile.
DOCUffiEHTE. -- n . I. Dumitraşcu, 6. florescu, Em.
fluture, D. furtunC1. 6. Iancu. C. H. ffiateescu, V. r.
Hicolau, Al. 5aint-6eorges.
1n5EffiHARl.--- C. H. mateescu .
CROHICA.--- P.: A. Gorovei: Primul proect de constituţie lntocmit de
romisiunea centrală din 1859.-- Nerva Hodoş : Vitejiile
lui Mihai Vodă.- Buletinul lntsitutului pentru studiul
Europei sud-estice. - De la Academia Română:
ILU5TRAŢIUHE:

Pecetea ffiolaouei cin 1792.

RED AC ŢI A

--

Ş

···· - B

I ADMIN IST RAŢ I A :.

A R L A D

„-..c·.:::.;;:;-:.: • ...: ·:

STRADA CORBULUI

H

EXEMPLARUL:
. 25 oe bani
ln ţara
„
ln strainC1tate . . . 35 „

~

1l

ABONAMENTUL ANUAL:

ln ţarC1 . . .
ln strtiinC1tate

-- Un numar vechiu , 40

oe

. 3 lei
. .. . 4

ban i

TIPOGRAflA ŞI LEGATORIA DE CAI{TI, C. D. LUPAŞCU
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INTEf1EIETORI: Eugenia Botez-Ciolacu, /. Chrissoveloni, Alex.
Ecsarhu. Căp. P. Gane. 11. Gherghely. Lt. L. Ghika-Brigadier, 11.
Lupescu. C. N. Nateescu, V. C. Nicolau, T. Pamfile. C. Popovici, A. Saint-Georges. G. Saint-Georges, Emilia Sfrolci, h. /.
Stroici, G. Cutoveanu.

[ii,==============================================~

DE LA

REDACŢIE .

Adeverinţe.
D. O. Cosmoviri.-S'au primit. ln no. viitor .
D. A. M. Nour.-Tocmai; dorim proba; asta 011 insemnt:ază
bănuim necompetenţa d-tale . Suntem datori să cerem proba.

că

Lămuriri.
Materialul să ni se trimită întotfoaunll recomandat, cu mărcute
de 30 de bani, pentru mai putin de iiec~ sută de grame, s~ adaugă 5 bani.
Odată cu trim iterea, este bine ca redactia să fie în s tiintat.:' ;; i
cu o carte postală în care să se ariile oficiul, ziua şi 011mărul de
pt: adeverinta po!:itei.
Hârtiile 1·echi, fotografiile ş.i orice alte lucruri mm primi , se
vor în11poia la vreme prin recomandare poştală .
Cin.: inlesne:)le dobândirea de material de la persoane cari nu-si
dau samă de folosul publicărei lui, vor fi multămiti prin trimiterea Iliră plată a revistei.

Pentru publicarea documentelor. în l i psă de cara<:tere tipografice cirilice, St! întrebuintează numai caractere latine .
Textul original se tipăreşte numai cu litere drepte.
Textul rewmat se tipăreşte cu liter~ cursive ca si formulele ş i
c u vi ntele slavone, c u ca ri , fireşte . nu s e po a te confunda .
T extul înch is în () ara tă e x plica ţ i il e .
Textul drept închis in l I arată întregirea lipsurilor obişnuite,
sau a părţilor scăpate din vedere.
Textul cursiv închis în [] arat1i texul dubios unde originalul
are lipsuri sau părţi necitete.
Textul fără îns e mnlitate lăsat la tra nscrie re, ca şi cel neciteţ
se în sea m nă c u ....

~-spândiţi
L

r e vis ta „Miron Costin" pr intre
tenii şi cunosc uţii D·voas tre
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Anul 11.--No. ii.

Halu, UH4.

MI RON COSTIN
REVISTA DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

A1,a1·e o
REDACTIA

ŞI

ADMINISTRATIA:

--BÂRLAD-STRADA

COABULUt

dată.

ITa

A

t>e
ln
ln

lună

ABONAMENTUL ANUAL
ţară . . . . . . . . . . 3 lei
străinătate . . . . . . . 4 lei

MARTURISIRE CERUTA
M'a întâlnit un profesor secundar, cu adevărat profesor, - ceea
ce înseamnă o notă deosebită, - şi un Român inimos, şi mi-a arătat o mare nedumerire pentru chipul necălduros cu care a fost
primită revista «Miron Costin» din partea acelei pături de cărtu
rari care ar trebui să se bucure de eftinul ajutor ce i-l punem dinainte. Nici o gazetă nu s'a oprit asupra uricioselor noastre pagini, nici o revistă nu şi-a stricat câte-va rânduri ca să cumpă
nească neastâmpărul nostru închegat cu întăiele numere. Şi totuşi, domnul profesor crede că ni s'a făcut o mare nedreptate.
Fireşte, se înşeală.
Intr'adevăr instituţiunile noastre culturale nu s'au cutremurat.
nici de groază, nici de bucurie. Un oficiu socotit de naivi ca dator să ştie şi întâmplările ce nu i se strigă în ureche, de bună samă
că va pune la dosar chiar, o plecată rugăminte de sprijin ; alte
suboficii, nici la bineţul nostru nu găsesc cu cale să ne răspundă,
ele, fudulele, cari trăesc tocmai din gospodăria statului.
Totuşi. ne-au venit din multe părţi, frumoase cuvinte de aprobare, şi altele de curat îndemn, cari nu numai că înlocuesc cele
câte-va fire de apă fugite pe lângă ulucul scocului nostru, dar ne
dă mai multă putere şi mai multă nădejde de cât o aveam la început.
Şi aceasta este destul.
Ne lipsesc titlurile cari nu pretuesc mai mult de cât cei ce le
îndreptăţesc; ne lipseşte un drum spre comoara care pentru unii
se deschide cel mai tărziu la patru ani odată; ne lipseşte obrăz
nicia care întotdeauna îşi are partea sa de câştig,- dar avem atâta căld ră şi atâta prostească nădejde, că ni-i de-ajuns. să dă
râmăm toate piedicile şi să topim toate sloiurile de ghiaţă cari
or cerea să ne cuprindă .
Vom lucra, de vom fi sănătoşi, câte puţin la desgroparea mahttps://biblioteca-digitala.ro
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terialului cultural şi social românesc, la zugrăvirea dureroaselor
pagini de păcate câte odată, de trudnică înălţare alte ori.
Folosul! De bună samă , ţara noastră nu-şi croeşte viitorul după
învăţătura celor ce-au fost. Când în anul trecut, un istoric dădea în
parlament sfaturi, cu privire la cumpănirea întâmplărilor cari bă
teau la uşă , cine-va, tot un istoric, m'a încredinţat că face o greşală mare. «Istoricul are o singură datorie, mi-a spus : să povestească
faptele istorice, fie dânsele chiar şi cele mai neobrăzate prostii ».
Cu chipul acesta .de-a judeca, fireşte, «Miron Costin » va rămâ
nea fără sprijinul celor datori să-l dea, fără laudele celor datori
să Ie spună .
Totuşi, ţara nu-i acolo unde-s «cei datori».
Umili cetitori de pretutindeni, luminate inimi de cărturari, gă
sesc în greoaiele noastre şire îndestule lucruri «frumoase »,
ca să ne dea tot sprijinul; cel de până acum, ne dă dreptate să credem că pe lângă stâmpărarea unor curiozităţi , -aşa-i
când vii din altă Iume,-paginele revistei «Miron Costin » înrâuresc
şi asupra sufletelor cetitorilor noştri , ceia ce însemnează un foarte mare folos.
lată pentru ce nu suntem mâhniţi , că în preajma noastră n'au
sunat trâmbiţele!

T. Pamîile
DOCUMENTE
252.
1627 Iunie 18.

Suret de pe ispisocu di la Moisăiu Moghila vvda. Lt.
7135 luni 18.
f acim înştiinţari pri cum au vi nit înainte boerilor noştri Sămion
şi sora lui Armanca, feciorii Marcotoaei, nepoţi şi strănepoţ i lui
Mălaiu ci-au fost hatlman] ş' au văndut a lor driaptă ocin ă şi moşie, din a patra parte, a triia parte de sat din Găl ă seni la ţănut
l aşului, aceia au văndut-o cinstitului şi credincios boerului nostru
lonaşco Ghenghe vel logf. drept 100 taleri de argi ntu. Şi iară ş au
vinit înainte noastră , Dumitra şi sora ei Ana, fetili Gaftii, nepoatili
Bă otianului , strănipoati lui Mălaiu Hatm. şi a u v ăndut a lor driaptă o ci n ă şi m oşi e tot din satul acela di acol o, din a patra parti,
giumătaie de parte drept 150 taleri. Domnie me, dacă am văzut
a lor bună învoială şi plată deplinlă], domnie me încă am dat
ş'am întărit pe aceli părţi de ocină de mai sus scrisă, ca slă] fie
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şi dila domnie me boerului nostru di mai sus scris I onaşco Ghenghe logf., drept ocini şi moşii şi cumpărături cu tot vinitul, şi uric de întăritură, niruşiit nici o dată în veci. Ş[i] altul ca să nu să
mai amestice.
S'au tălmăcit de Evloghie dascal, la lt. 1766, Fev. 6.

Act. Muzeul Saint-Georges.
253.
7732 April 20.
Adicăte

zapisul meu la rnăna dumisale cumnatului Ioniţă săn· lui lftimie pe cum am schimbat un pogon de
vie care îăm este şi mie zestre de la socri anume, vie lui Vacăş
şi dumnalui me-u dat vie de bului fsicl şi zapisul lui Vacăş au
rămas în măna sa. Şi murindu socre-me, pe măna ii şi zapisul
să de în măna cumnatului Ioniţă că nu s'au tănplat la tocmala
noastră căndu am schimbatu noi amândoi. Şi pilnJtru credinţă am
pus şi degitu ca să s!ăl credlă].
Eu Ifrim, Vlt 7240 a!pril ?I 20.
0
Act. Muzeul Saint-Georges.
eu Ifrim

făcut-am

254.
1783. Sept. I.
Adecă eu Stanciu! Iuglescu dat-am credincios şi adevărat zapisul mieu dinpreună cu feciorii miei anumi Gheorghe i Radu la
măna dlui jupăn Pătru MuşJe]tescu precum să se ştie că mi-am
vândut eu partia mia de moşie, de aici din Buneştii-de-hier, care
această parte de moşie o am avut din moş din strămoş şi de la
părinţii miei Stoica lug de baştină, dar eu am vândut-o dumnealui jupănului Pătru Muş[etescul], statornică dumlni şi feciorilor
dumlui căt Dumnezău îi va dărui. Care eu aciastă parte de mo·
şie a mia am vândut-o dumlui cu ştirea unchiu-meu lui Gheorghe
lug şi dinpreună cu feci orii dumlui cari să vor iscăii mai gios anume, căt şi cu ştirea altor tovarăş ce-i mai avem părtaş cu noi
pe moşie în să mi-au alesu unchiu-meu Gheorghie lug cu feciorii lui şi cu tot tovarăşii ci sănt părtaşi cu noi, mi-au ales partea
mia o delniţă de moşie de stj. 23. Şi stj. i l-am văndut dlui pe
tl. I pi., carii să fac tl. 34 pi. Să fie slăpânirea paşnică, pentru
că eu mi-am văndut partia toată de livez cu făn i locuri de ară·
turlă! i partia din pome ce mi se cade. Insă livadiia ce o am
partia mia, este In-pietriş, ce se hotărăşte cu livadiia lui Ene
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lug despre apus, şi se holăraşle despre miazu cu Radu lug i ia·
răş cu Ene şi despre răsărit iar să mai hotăraşte cu dumlui co·
misul Ghiorghiţă Vălicu Dobreşti. Şi aciastă parte a mia este rup·
tă şi aliasă din parte unchiului meu i a feciorilor lui după zapi·
săle cele vechi ce se afla supt stăpăniria măinilor lor. Şi din
vreme că au rămas dlui slăpănitor dinpreună cu veri miei adică
cum am zice părtaş şi vrănd milostivu Dumnezeu şi Maica Sf.
sale ca să rămâie moşiia după hotărăria Mării sale lui Vodă din
Hatul 7233 şi - cătă cheltuială să va face între aciastă tovărăşie, să
fie şi cheltuiala de fraţ şi pe capele, aşişderia şi moşiia aceia iar pe cheltuială şi pe o strădanie de capete. Aciasta.
Act. G. Florescu.
Văl să neşti-Argeş

255.
1792 Naiu 15.
Carte domnească pentru sculirea de bir şi alle havalele a
doi oameni slreini ce şi-i va aduce de oesle ho/ar, I/iana fiica
posl. Brăescu «di slare scăpălală».

Io Alexandru Constandin Muruz vvoda boj. mlsteiu gospodaru zemll Moldavscoi.
Prin jaloba ce au dat cătră Domnie mea Iliana fiica lui Ilie
post. de la ţănut. Sucevei, au arătat că este văduvă de
stare scăpătată cu feti mari în vărstă de căsătorie şi lipsită de
tot ajutoriul şi slujba casii, rugăndu-să să facem milă Domnie
me cu sărăcie ei, ca să aibă spre slujbă doi oameni străini ce-i
·va putea aduce de peste hotar, scutiţi de toate dările. Deci milo·
stivindu-ne, iată hotărăm Domnie me ca pintru doi oameni ce-ş va
putea aduce de peste hotar dintr'alte părţi streine, să fie scutiţi şi
apăraţi de tot birul visteriei; cum şi de alte dări şi havaleli ce vorfi pe alţi lăcuitori, ei întru nimică pe capetile lor să nu fie su·
pâraţi. lnsă în vreme ce va scoate de peste hotar, să-i aducă îna·
inte dregătorilor ţănutului ce să va megieşi cu ace margine, ca
să-i cerceteză, şi adeverindu-i că sint oameni streini, poroncim Dom·
_nie me dregătorilor acelui ţinut să daţi răvaş spre adiverire, ca
după ace adiverire şi ispravnicii de ţănutu Sucevii să le de răvaş
ca să fie apăraţi şi scutiţi de bir şi de alti havaleli. Pentru care
poroncim domnie me. atăt dv. ispravnicii de ţănutu Sucevii, căl
şi altor slujbaşi şi zapcii ce veţi fi orânduiţi la acel ţănut cu ori·
ce fel de slujbe şi poronci, pe acei doi oameni întru nimică pe
Brăescul
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capetele lor să nu-i supăraţi, urmând intocma
carte aciasta a Domniei mele să hotărăşti.

după

cum prin

1792 Mai 15
Pecetea

do mnească

în facsimil

Procit Log .
l\l ihe \ Co nst.
curt e.

Snţ u

vvod , la 16 Dec. anul

urm ă tor în v oc ştll

scutcel tt prin

u ltă

Act. Muzeul Saint-Georges

256.
1804 /'1artie 25.
ftolărnicia

Murgeni/or de la /in.

Fălciu/ui.

Dumnalui spat. Ştefan Sturza, prin jaloba ce au dat cătră preDomnul nostru, Mărie sa Alexandru Cosfandin Moruz Vvd,
a u arătat că la (ănut f ălei ului ari doaî moşii a numi Murgenii şi
Brezenii cari aflându-să supt înpresurari de câtră moşiile megieşite, au cerşut că să slăl hotărască şi să slâl scoată de supt înpresurari. Şi prin luminată carte gpod ce au adus dumnalui spat„
să porunceşti şi dlorsali ispravlni !ci de ţănut. Fălciului, dacă unul din dlor nu vor pute merge la stare numitelor moşii , avănd
trebuinţele ţănutului, să rănduească înpreună cu mine pe cine
vor socoti, oameni cu ştiinţă , unde mergând la stare numitelor
moşii şi adunănd faţă pe toţi răzăşii, fiind şi d-lui spat. faţă , sau
vechilul dsale, să slăl facă cercetări foarte cu amănuntul , din scrisori dovezi ce ar fi la toate părţile, ca să-s dovedească mai întăiu celi adevărati hotară a acestor moşii, după cum vor fi unblat
din vechiu şi apoi oriei înpresurari să va cunoaşti , că să pricinueşti moşiilor dsali spat., ori despre cari parte, să-s îndreptezi, scoţindu-să de supt înpresurari, puind şi pietri ho tară pe la locurile
ce va cere trebuinţa şi va da dreptate. Iar dacă ori dintre cari
parti la h otă râ t va rămăne pricină de nemulţămire . pietri hâtară
să nu-s pui, ci cu mărt u ri e de curgeria pricinii ş i h ar tă de stare
locului prin zi de soroc să meargă la diva n. După porun c ă a m
mers întăiu la moşiia Murgenii. undi fiind faţă , aceşti răzeşi anumi preutul Toader din satul Raiul i Năstas Prohiri vornicel i Vainăl ţat
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sile Arieni, i

Vasăli Sărghi,

i Gavril

şi

lliia

Talpă

Sărăteni şi alţi

i Stefan Liga ol

ai lor răzeşi de moşiia Hănăsenii ce esti alăture
pe din gios cu Murgenii, faţă fiind şi dlui spat., am făcut cercetări cu ce moşii să megieşeşti moşia Murgenii la laturi şi la capete şi am adiverit că pe din gios să hotărăşti cu Hănăsănii a
numiţilor răzeşi iar pe din sus cu o h[ljiză de moşii a Mănăstirii
Bursucei anume floc a/bl iar la capătul despre răsărit cu moşiia
mănăstirii Aron Vodă, începăndu-să Mur9enii, din Vale Mihălcenii
spre apus şi moşia Mănăstirii spre răsărit iar la capătul despre
apus, peste apa Elanului, să hotărăşti cu moşiia Mihoane şi di ia,
pe zare dealului, după cum din vechimi li s 'ar fi urmat stăpănire.
Apoi am cercetat despărţire Murgenilor la margine din gios despre Hănăseni şi mi-au arătat numiţii răzăş că moşia lor Hănăsă
nii să disparte di Murgeni dintr'o chisîe!l]niţă, ce esti în vale
Mihălcenii dispre apus, după cum adiverează şi o hotarnică ce
esti din let 1784 avgust 20. iscălită de Ioan Docan i Stefan Coat
mazili, încredinţată şi de dlui spatar Grigoraş Costachi, fiind atunce pah. şi Ispravnic la ţinut Fălciului. Şi de acolo din chistelniţă, am purces drept spre apus piste diial, alăture pe din sus di
o movilă ci este în valea dealului. lăngă drumul Brăilei, ce-i zic
şi drumul oştilor şi ni-am pogorăt la vali spre Elan, prin coada
văii Ursului şi piste Elan într'o movilă în dreptul unii gropi ce o
număsc groapa lui Talpă, zicănd numiţii răzeşi că ace movilă este
iarăşi dispărţire Hănăsenilor de Murgeni pe cari semne adică:
chistelniţa din vale Mihălcenii şi movila ce din dreptul gropii lui
Talpă, le-au primit şi dlui spat. di buni şi adivărati, după cum şi
hotărnicia de sus pomenită le adeverează , numai numiţi răzeşi
nu vre să păzască liniia drept cu moşie lor Hănăsenii din semne
în semne, ci la mijlocul moşii intră în sus, în moşie Murgenii o
bucată mare de loc. Şi făcănd linie driaptă din movila ce esti în
dreptul gropii lui Taipă spre răsărit, drept la chistelniţă în colţul
Murgenilor din gios, au venit liniia mai gios de movila ce este
în zare dealului la drumul Brăilii şj piste răpa Văii Ursului iar nu
pin coada văii undi răzăşii zic că li esti disp ă rţire hotarălor. Cu
care linii nemulţămindu-să a să dispărfi moşiile pi acolo, am mă
surat Murgenii cu stănjin de opt palme domneşti, întăiu capul
despre răsărit din chistelniţă în sus pe vale Mihălcenii păn într'o
piiatră hotar ci esti în malul vălcelii ce să scurgi în gios, în vale Mihălcenilor alăture, din sus de drumul ce vine de la Rănzăşti
şi mergi la Raiu, cari piatră, disparte Murgenii de hliza mănăsti
rii Bursucilor, şi s'au găsit t 180 stănjăni. Şi din hotarul acesta.
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am purces drept spre apus piste zare dealului şi am pogorăt în
vale ce merge prin mijlocul satului Murgenii şi acolo am găsit
iar hotar alăture cu drumul ce vini de la Fălcii şi mergi la Mur·
geni. Şi din hotarul acesta am purces drept la dial. spre apus şi
la vărvul dealului Elanului, de cătră răsărit, iar s'au găsit hotar
din cari hotar măsurăndu în gios dealul spre biserică şi alăture
cu satul pe dinspre apus, curmeziş moşii, păn înpotriva movilei
ce esti în dreptu gropii lui Talpă şi s'au găsit 1107 stănjini. A·
poi m'am întors iar la hotarul din zare dealului de unde am în·
cepul a măsura şi am făcut linii drept piste Elan în zare dealului
dispre Mihoane, unde faţă fiind şi Cher monah Isaiia, vechil fiind
din parte mănăstirii _Bursucii. Şi au venit liniia cu 154 stănjăni
mai sus de movila ci este în zare dealului, puţin mai sus de o
ruptură ci este în zare dialului, piste Elan, unde hotar nu s'au
găsit, dar s'au făcut sămn groapă în pământ. Şi din sămnul acesta am început a măsura în gios pe zare dialului, păn în drep·
tul movilii şi în dreptul gropii lui Talpă, capătul moşii Murgeni
de către Apus, şi s'au găsit 1194 stănjini, din cari măsuri curat
s'au cunoscut că moşiia Murgenii, la mijloc să înpresoară de că·
tră Hănăseni, căci după răndueală trebui a să îndrepta liniia Mur·
genilor după măsura stănjănilor de la capete.
Şi văzănd numiţii răzeşi că nu li să faci nici o înpresurari mo·
şii lor, Hănăsenii, cu linia ce am făcut, după semnile ce mi-au
arătat însuşi ei la colţurile moşii, au stătut cu rugăminte la dlui
spat. ca dispărţire Murgenilor de Hănăseni să fie tot chistelniţa
Şi de acolo spre apus. prin mijlocul movilii ce esti în zare dea·
lului la drumul Brăilii iar nu mai gios pi unde bate liniia şi din
movilă drept spre Elan şi piste Elan iar la movilă, la capătul mo·
şiei despre apus. Şi după rugăminte lor. au primit şi dlui spat.
dăndu-i şi scrisori de învoială şi asemene scrisori li-au dat dlui
spat. răzeşilor, precum pre larg arată aceli învoeli, după cari am
pus şi pieiri hotară.
Insă întăiu am pus o piatră hotar în dial. diasupra chistelniţăi;
al doile hotar am pus în zare dealului din sus de drumul ce vi·
ni de la Prut; al triile hotar s'au pus în vărful movilifăi ce esti
despre apus de drumul Brăilii. în zare dealului; al patrălea hotar
s'au pus tot în liniia acestora, despre răsărit de dmmul ce vine
de la Cărja. Al cincile hotar s'au pus în muche dealului Elanului
de căiră răsărit. Şi apoi s'au pus doaî pieiri chiotoare în capul
mo şii despre apus în margine drumului, între movila din şăs şi
între groapa lui Talpă, despre ră s ărit de Părău Mihoanii.
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prin aceste semni şi hotară ci mai sus să arată, s'au hotă
rât moşiia Murgenii, <lăndu-să aciastă mărturie hotarnică dsale
spătar Stefănachi Sturza. 1804 Mart 25.
Ghiorghi Talpeş vornic de poartă .
Act. Muzeul Saint-Georges.
Şi

257.
1811 Haiu 30.
Adecă eu Ioan Ceauş Perieţeanu sin răps. Oprişan , .dat-am zapisul meu la mănă părintelui moşu popii Andreiu, precum să-s
ştie că i-am văndut moşie din Fundeni care moşie au fost şi noao
de răscumpărare de la giupăn Ion i cu frate-său Mateiu sin Tăr
căi, stănjăni 7, care dintr'aceşti şapte stănjăni , am văndut 3„ .. însă
stănjănul re tl. doi cu ştirea ficiorilor miei..
Mar/or, Gheorghe Danciul. Scrie Stan Logofăt.
Act. N. I. Dumitraşcu
Act ialomiţean (Perieţi).

258-260.
1814.

arhiereul Jilular Dionisie Sevaslias, din 1814, şi
răspunsul lui, în privin/a nein/elegerii din/re preo/ii de la bis.
Balişlea, din Bucuvă/i.
Adresă căiră

Prea Sfinte Părinte Sevastea,
Noi cei [cel mai jos ne iscălim avănd ştiinţă că după chiar cererea ce au făcu dlui Şătr. Dinu!, epitropul aceştii biserici Batiş
tea la care săntem şi noi păzitori, zicea prin anaforaua sa ce au
dat la sfănta Mitr[opo]lie în vremea părintelui Ignatie Mitropolitu
la întărirea ce au dat Prea Sfinţia Sa întocmai după rugăciunea
d-lui şătrarului poftindu-te, Prea sfinţia sa te însărcinează cu eforiia epitropii pentru dlui şătrar la câte trele bisericile ce le are dlui supt epitropie, 1 adică biserica [nece/e/] dela Batişte
cea delta! popa lvaşco şi cea dela Precupeţii noi, încă mai vârtos asupra celor biserici răndueşti a fi numai asupra Prea sfinţia
ltaJ. Deci măcar că în câte rânduri prin graiu ţe-au fost arătat că
la biserica noastră p[u]r[ujrea urmează o mare dihonie între noi
preoţi[iJ, şi împlinindu-ji datoria cănd de obşte ne-ai sfătuit şi de1 Cu alt. prilej, îu judecarea unui preot Alexe dela sf. Visarion, se arată
exact cl11.ta numirii lui Dionisie '°'i lt~ bis. sf. \"isarion tot în acest post: 1813
Iunie 18 (cf. Acad. H.om. ms. 648, f. 63 v.)
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ose[bit[ prin taină ai mustrat, de-aceia dar şi rezemăndu-ne pe pliroforiia ce am putut luă asupră-ne, ca cine dintre noi va fi cu
adevărat pricina necontenitii prigoniri. în scris supt iscăliturile ....
face încai în
Ne rugăm, Prea sfin(ite, ca de nu voeşti singur a
chiar în dosul acestii arătări a noastre, prin anaforaua Prea Sfinţii Tale cătră Preasfinţiia Sa părintele Mitropolit, să hotărăşti cele
dintre noi vei găsi cu cale a să lipsi dela ciastă biserică, făcănd
cerere Preasfinţii Sale ca să pornească părintele potropop al plă
şii ca să-l rădice pe unul ca acela, ca doar printr'acasta să va
curma ştiutele Prea Sfinfii Tale între noi prigoniri, căci dă muHe
ori viindu-ne în minte cel fără de veste sfărşit, ne temem ca nu
cumvaş să ne coprindă în vremea neîmpăcării la suflet unul cu
altul, fiind că adese să întămplă prigonirile şi chiar din vremea
liturghii. De aciasta ne rugăm şi săntem ai sfinţii Tale plecaţi: ·
!erei Loga proin potro[pop[, ierei Constandin proin
potr[opop[, amăndoi păzitori bisericii Batiştii.

o

lu urma aces te i c ~ reri. archi e re ul Diouisc S uvnst ins, se u. dr e s e nză MiLropoli tului llStfel :

Prea Sfinţite Stăpâne,
Din aratarea ce îndoit fac în scris doi preoţi ai bisericii ot mahalaoa Batiştii, curată pliroforie să poate da stăpăneştii Preasfinfi[teil bunătăfi , ce fiindcă de cănd sănt însărcinat de Sfănta Mitropolie cu îngrijirea acestor biserici, adese întrănd în cercetările
prigonirilor acestor preoţi , am putut pricepe că încetarea nu să
poate face înlr'alt chip dă căt numai precum şi ei singuri scriu,
a lipsi unul dintre ei, şi pre căt am înţeles, cel mai dă pricină
dintre dânşii este un popa Radu· De să va găsi cu cale, dă adănca înţelepciune a Preasfinţii Tale să va da prin întărirea aceş
tii plecate mele anaforale, porunca Prea sfinţii Tale cătră cucernicu prot[opopj Voicu! al plăşi de Bucuvifi ca să-l ridice pe numitul preot popa Radu şi să-l aşăze la biserica Precupefil or Noi,
ce este iarăş supt a mea îngrijire, căci acolo, este şi lipsă, apoi
fiindcă n'are nici casă acolo, să va da în curtea bisericii şi odăi
a şădea cu odiha sa, şi apoi nădăjduesc in urma lipsirii sale de
la biserica (Joc alb) că vor înceta necontenitele prigoniri ce urmează
între aceşti preoţi în toată vremea, fiind învrăjbiţi care iaste cu totul
împotriva numitu, şi cum să va găsi cu cale dă Preasfinfiia Ta.
814 Mai.
Sevastias Dionisie.
· Milropolilul holărăşle adresându,se pro/opop11/ui Voicu, al
plăşii de sus:
Cucernice prot[opoapel Voicule al plăşii de sus sud Bucureş ti.
https://biblioteca-digitala.ro

.-

74
după

pliroforiia ce ne

MIRON COSTIN
dă

în Hs. fratele episcop Sevastis, printr'aa fi pricina dihonii şi gălcevilor între
preotilil ot mah. Batiştii preotu popa Radu. De aceea după găsi
rea cu cale a Prea sfinţii sale poruncim cucernicii tale ca iarăş
prin ştirea Frătii sale să rădici din mah. Batiştii pă preotu popa
Radu şi să-l aşăzi la biserica unde Frăţia sa va găsi cu cale.
Aciasta. 814 Iunie 6. 1
·

această anaforă, să înfălege

D.

Furtună.

261.
1816 Nart 23.
Adecă

noi aceşti mai gios iscălit, Panaite şi Hriste fraţi, nepoţi
mortului Vasile Ciupercă, adeverim prin aciastă scrisoare a noastră precum să să ştie că avănd noi moş pe Vasile Ciupercă, din
tărgu Bârladului, frate cu maica noastră, la săvârşire vieţii sale,
prin diiata sa din 1815 Dechemvre 29, mă lasă pe mine, Panaite,
nepotul său, clironorm şi vecinic stăpănilor pe toată avere sa, rânduindu-mă prin însuş diiata sa cele ce au socotit pentru sufletul
său, împărtăşind şi pe fratele meu Hriste numai cu 500 lei, şi eu
Hriste, nemulţămindu-mă numai cu ceiia ce mi-au împărtăşit moşul meu la moarte sa, am pornit judecată asupra fratelui meu
Panaite, cerând ca să îm dee o casă şi o dughiană ce mi-au fă
găduit moşul meu la însurare me cănd am luat pe fata lui Petre
Ciuchitu, întemeindu-mă asupra aceştei cerire cu mărturie preutului Costandin Cocu şi a lui Vasile Mehail, care au fost faţă la
făgăduinţa aciasta. Şi stănd între noi dlui căminar Costache
Cerchez, ni-am învoit într' acestaş chip. Pentru ca să lipsească din
tre noi judecăţile şi sfezile, şi să petrecem ca nişte fraţi,
iubindu-ne şi ajutându-ne unul cu altul, să-mi dee frate-meu o
du ghiană ş'o casă, rămănănd fraiele stăpăn pe cea la//ă avere.
Dughiana es/e cumpărală dela dlui Vasile Duca cu 2.500 lei, mai
dăndu-mi încă şi pentru casa ce-m făgăduise moşul meu, 500 lei.
Fraţii iscălesc greceş/e.
1816 Mart 23
Act. Em Fluture
Bârlad

262.
1827 Decembrie 18.
Cu frăţească dragoste mă închin dumv.
Fraţi boeri, de la împăratu ceresc m'am învrednicitu de sănt
1

Academia Româm'i. ms ff. 46

şi 47

(i9

şi

50 noi).
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nun, rog dragostea dumnevoastră care veţi pohti să petrecem cu tofi a ceastă adunare de veselie, şi supus voi rămăne şi
e u ori cănd îmi veţi poronci, avănd şi frăţescul dv. răspuns, ca
să ştiu să -m fac cu sărguifă , fiind
Al dv ca un frate , sluger, Perieţeanu.
827 Dechemvre 18
Hârli e din Perieţ i -Jal omiţa .
Act. N. I. Dumitraşcu

263.
7831 Februarie 25.

Dumitrache sin Mirea Oprii, vinde părintelui popii Torni, varni ren ... un loc din livedea mea ... de a mea bună voe căt şi a copiilor miei... împreună cu fraţi de-ai noştri, tovarăşi de moşie şi
cu bun ă t ocmeală , drept tl. cincizeci. Scrie Dascalul Stan.
Mar/ori : Diacon Mitrea, Toma sin Mitru, Alexandru, Nedelcu sin
Oprea, Ma teiu sin Dra gu .
Hârtie din Pe ri eţi-Jal o miţa.

Act. N. I. Dumitraşcu

264-.
1833 Iulie 19

Boierule, mă rog fiind că mam11 1 s'au apropiatu sfărşitul vie1ii, ş 'au făcut diiată după legi şi într'ace diiată am zisu să pui şi
cei dodecari ce ai dat dta pentru frate-meu Mateiu, căndu s'au
o rănduit zapciu, prin agiutorul dtale. lnlreab ă , căci fra/ii zic că
a cea da/orie s'ar fi plălil.
Boeriul Perie/eanu răspunde în aceiaşi zi că nu i s'au dai
banii.
Hârlie

ialom i ţea n ă .

Act. N. I. Dumitraşcu

265.
Trataţie, 1834- Apr. 22
Luăndu - să în trataţie al doile pricina u rmătoare în fiin fa amă n
duror părţil or, s 'au vă zu t că părăt u l, după oră n duială la protopopul, au săvărşit form a lnic gi ură m ă n t, î nt ăi pentru grija ci au fă
cut moartii soacrii lui, ma ma jăll nito aJrl e i], cupri nză nd 287 lei , 9
parale şi al 2-le pentru ră m a săle de la soacra lui, ca ri a u cuprins
după însuş arătările amăduror părţile , 173 lei. însă
_l~ţ_. para le
o vacă precum au văndut-o părătul
20
-
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10
3
10
30
100

un stup
trii ştiubei deşerte
o caldari cu pirostii
o casă
una firtă vie
173 Neagiungănd pănă la înplinire sumii grijilor 114 lei, 9 par.
pentru care tot cuvântul dreptăfii urmează a se despăgubi, ră
măind şi cu firta de vie în a sa socotială precum cu celelalte,
precum să arată, făcăndu-să luare aminte şi asupra jalubii jălui
toarii şi mai cu dinadinsul asupra tănguirilor slovesnoi (sic} că
adică cumnatul ei stăpâneşte atăt firta arătată, căt şi via lui Ionită, fratile ei, carile au murit mai înainte, nelăsind rod, cu cuvânt că i-ar fi dat-o soacră-sa danie unui băet a lui şi pi acel
temei lucrându-o, ar fi şi stăpânit-o apoi cerându-să ca să înfă
ţoşeze vre un document de danie, au arătat că nu ari, zicănd că
la moarte ei, slovesnoi i-au lăsat viia mortului Ioniţă pentru un
ficior a lui. ffolărăşle: Savin să stăpânească partia mortului Ioni tă ... şi măcar de şi este îndoită parte rămasă de la soacră-sa
dar s'au socotit în potriva neagiunsului cheltuelilor grijii şi jălr.
Maria, să rămăe deplină stăpănă pe firta de vie ce au avut-o maică-sc;i, nepăşind cu stăpânirea piste vita ce din nou ar fi pusă
de cătră Gheorghe Savin în capul acei firte, precum şi Savin să-i
sloboadă drum de a merge la via sa .
Iscăliţi : Prezădent Vidră spat., Pavăl Strajăscu sadar, C. Moşoglu căminar.

Act. Gav. Iancu

· Copie încredinţ a tă din 1834 Sept. :11
Blă geşti - Tu t o va .

266.
1836 f1artie 70.
Ştiut să fie că am făcut vichil pe moşul nostru Gheorghe Carpu
pi părţile maicelor noastre anume Anita şi Mariia, ce tragim cu
dlui la părţă de moşie anume în Ciorănii , în Butaşca, Comăneşti
şi în Ghibarţu şi lntr'alte hotară ce vor mai fi. Şi dlui să fie vechil deplin în locul nostru. Şi pentru aciasta urmează a noastre
iscălituri. Ioan săn Gheorghe Grecul, Gheorghe săn Gheorghe
Grecul, Ioan săn Preotul Lupul ot Mănzăteşti 1836 Martie 1.
Bl ăgeşti-Tuto va.
Act. Gav. Iancu
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VI.
Material pentru istoria

şcoa/elor ţinutale înfiinţate

de Episcopia Râmnicului.

Episcopia, la moşiile ei din Dolj, deschide şcoli în casele de
şi nu cred să fi făcui vreun local de şcoală vreodală. Lo
cal sistematic, după plan dat de Eforie, clădeşle numai pe mo
şiea Bârsanul (azi o mahala a Drăgăşani/or} de la Drăgăşam.
ln 1840 localul şi mobilierul erau gala şi şcoala, înlre/inu/ă de
Episcopie se deschide şi func/ionează până la 1861.

sfat

Arhon
sud

şani

Sărdar

Gheorghe Sachelaropul, îngrijitorul

moşii Drăgă

Vălcea.

Voind noi a avea curată ştiinţă pentru şcoala ce s'au zidit acolea în Drăgăşani, de este săvârşită cu totul şi d.ă poate să urmeze acum copii într'însa, scriem dumitale ca îndată după primirea aceştiea, să ne înştiinţezi negreşit despre starea în care să
află acea şcoală .
1840 Oct. 21. R.-Vâlcea
No. 438
Neofit

VII.
Şcoală

dascăl plătii de locui/ori exista şi mai nainle în
func/iona în cur/ea bisericii Adormirea.
be pe la 18J7 se aflla aci unul, Oh. Lăcus/eanu care era şi
cânlăre/ şi se pare că a fos/ om cinstii şi sârgui/or şi se interesa bine de şcoală. Lăcusleanu se roagă de Episcop să-l lase
pe dânsul dascăl la noua şcoală.

cu

Drăgăşani şi

Prea sfinţitul nostru arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiei
ocârmuitor al sf. Episcopii Râmnic,
Invăţătorul şcolii din Drăgăşani

şi

Cu smerită metanie supui înaltei cunoştinţe a Prea Sfinjiei Voastre, pentru că eu mă aflu învăţător particuler fiilor de părinţi aici
în Drăgăşăni, propielatea sfintei Episcopii Râmnic care sânt cunoscut Prea sî. Voastre încă de cănd vă aflaţi în eparhie aici în
pomenitul orăşel. De care eu m'am înfăţişat înaltei persoane şi
osebit cu hărlie am făcut cunoscut cum am fost tradus {sicl de
hălăduitorii pomenitului tărguleţ.
De care eu rog Prea sf. Voastre cu scumpet am păzit datoriile
aducând la îndeplinire următoarele clasuri în 1-iu şi al II-iea de
1

Vt>zi no. treeu t, p. 58 -60, unde numerot a ţia se poate uşor îndrepta.
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începătoare, dupăcum

Prea sf. Voastre se însoţeşte şi catalog de
rodurile ce au înfăţişat vârstea pruncească la examene.
Apoi duc la îndeplinire şi metoda cântării bisericii, precum Prea
sf. Voastre sânt ştiut. Acum trebuinţa cere de a se preda şi clasul al Iii-lea, pentrucă eu mă făgăduesc ca ajutorul lui Dzeu şi
cu arhipăstoreasca blagoslovenie a Prea sf. Voastre, mă voi nevoi ca să predez şi cerutu clas şi mă voi sili de a-mi împodobi
şi purtările .

Acum, Prea sfinte, şcoala din pomenitu' orăşel au luat săvâr
cere de învăţători cu calităţile ce să însemnează
pentru înfrumuseţarea orăşelului.
Şi acum de voeşte arhipăstoreasca blagoslovenie a Prea sf.
Voastre a mă osândi pă mine supusu', care mă făgăduesc că mă
voi nevoi din toate puterile spre a aduce la îndeplinire pomenitele clasuri ce şi de urmare să mă învrednicesc cu stăpânescul
răspuns pre spre ştiinţă-mi.
Şi sânt prea plecat
G. Lăcusteanu învăţători şi frate al părintelui Costandin protopop al politii Craiova.
Anul 1840 Sept. 20.
şire şi trebuinţa

VIII.
Şcoala

lui Lăcusteanu avea În 1840 două clasuri cu vre-o 20
de elevi şi acum urma să vină şi clasul al J-lea. In cele două
clasuri s'a indep/inif următoarea programă:
Să predă:

In clasul 1-iu: Scrierea după caligrafie; citirea la mindore 1 sau
cărţi; deprindere la scriere din spus. Purtarea. Silinţa.
ln clasul II-iea: Scriere dictant; citirea la istorie sfântă ; gramatica prescurt; aritmetica idem; catihismul manual. Purtarea. Silinţa .
C. N. Mateescu.
270.
1850 Februar /.
Gavrilă Bratovan din satul Săpenii dărueşle părintelui Neculiţă
Ispas ... parte de moşie ce o am în hotaru lgeştii, bătrănu Frumuşanu, trăgătoare din Aftimiia, ce mi să va alegi după spiţa ce să
· păstrează la moşu Chiriac Popa ...

Incredinjare cu pecelia

Săpenilor, /ăn .

Cavului.
V. C. Nicolau.

1

Prob abil că c \·or\u1 Je un u.hcccd11r în două p:irţi al lui D.
îi: ti tn lut „ ~[cn tor " .
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INSEMNARI
26 --27.
Câteva spiciuri din .condica de cas~··

a mitropolitului !'ieofit 1-iu Cretanul (l73g-l754).

flisemnare. ln această condică mitropolitul Neofit I-iu , care a urmat lui Ştefan Hă
mrscul în scaunul metropolitan, a însemnat: 1) Schiturile, metoaşele şi moşiile mitropoliei cu toată averea lor mişcătoare şt nemişcătoare. :2 Toată averea mitropoliei din
Târgovişte. 3) Cele rămase de la fostul mitropolit Ştefan Rămes c ul şi 4) Averea mitropolid din Bucureşti.
Pe lângă acestea, pe muJte din filele condicii mai sunt risipite şi o multime de
no!tţe scrise greceşte sau româneşte de însuşi Neofit. Unele din acestea prezentând un
oare care interes, le·am spicuit publicil.ndu-le aci.

C. N. Mateescu.

Pe o
şi

cu

filă

a condicii se
ierarhilor

iscăli/urile

află urmăloarea
Ţării

„orânduială" scrisă

de alunei:

Ploconul ce dii sfânta mitropolie pe an la Patriarşie tl. 2 105,
noi, însă cu amândoao episcopiile, Râmnicul i Buzăul, de judeţ
câte tl 6 bani 20.
Sfânta Mitropolie pă 9 judeţe, dă judeţ câte tl. 6.20, face tl. 55.
Episcopia Râmnicului pă 5 judeţe, face tl. 31.
Episcopia Buzăului pă 3 judeţe, face tl. 18.
Iar ploconul, când va fi de patrierşie noao, să fie iar de obşte
asemenea .
Aşişderea când să va pune arhiereu nou la sfânta mitropolie,
să ia plocon de la preoţi i dieaconi duprin toate judeţele din
toată ţara, de nume câte 4 zloţi, după cum iaste obiceaiul, adecă
de ploconul cărjăi.
Aşişderea şi episcopii, cănd să vor învoi la episcopii, să ia
plocon din eparhiile lor.
3 Dec. 7249 (1740).
t Neofit al Ungrovl.
ţ Climent Episcop de Rămnic.
t Melodie Episcop Buzău.

Pe

află filă

se

află

II
însemnarea:

Să să ştie orănduiala

ce are

să

ia Mitropolia

şi alţii, cănd să

1 Această condi(ă, cu lipsuri la sfârşit, care acum cuprinde vre 214 file nenumerotate, se află în biblioteca muzeului Episcopiei de Argeş la No. 760.
2 Pe atunci aveau curs în ţari: donă feluri de taleri : Talerul vechiu unguresc şi ta·
Ierul nou.
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va hirotonisi un grămătic dieacon şi preot, cum arată în jos anume:
Să ia mitropolia tl. 7 vechi.
Arhiereul care-l hirotoniseaşte tl. 2 vechi.
Şi eclisiarhul li. 2 vechi.
Şi la pecetluit tl. polt vechiu.
Şi pentru cartea de dieaconie i preoţie tl. 1 vechiu.
Şi dintr'acest taler al cărţii de dieaconie i de preofie, să aibă a
lua: eclisiarhul bani 35 pentru sluga lui, iar 34 de parale, ce ră
mân, să le ia arhidiaconul şi cămăraşul.
Paraclisiarh bani 20.
Grămăticul care-i duce la arhiereu, bani 20.
Şi când îl aduce în urmă, de ia blagăslovenie pentru noao preoţiea lui, tl. 1 nou.
Care fac tl. 14 vechi, bani 28.
Iar cănd să va face numai dieacon, să să ia pă jumătate adică,
după cum scriem aici să să înjumătăteze la toate.
Care face tl. 7 vechi, bani 14.
Sept. I leat 7252 (I 742).

CRONICA
A. Gorovel : Prianul p1·olcct de Constitutle întocmit tic Comisiunea centrală din IS~D.
·
Mai ales pentru împrejurările de -acum, învederatul spirit de înaltă moralitate sociacare răsare la fiece articol al acestei constitutiuni Îlllocmife, poate aduce "devărate
foloase . Din aceste părţi, d-l Oorovei pomeneşte câteva în lămuririle ce le dă în frun·
tea textului.
• Nerva Hodoş: l'ltt\jiile lnl ~lihal-"l'odă. O prrn frumoasă plachetă
care cupri11de: Ooroslău, prefaţă în versuri populare de d-l N . Ion~a - - I. Discursul-povestire, adus de un curier din Transilvania la Praga, despre Sigismund Bathory şi eve
nimentele de acolo şi despre Victoriile lui Mihai-Vitearnl în contra Turcilor. - If. Avis
spaniol prin Roma despre vidoriile lui Mihai-Viteazul în potriva Turcilor şi despre un
succes al galerelor flnrentine - Frumoasa pecete din 17 Junie 1600 a Voivodului cu
legenda: "To Mihail al Ungrovlahiei , Voevod Ardealului şi al ţărei i'v\oldovei" .
• Huletlnul lustltntulul pcutrn stncllul En1·01,el stHl•e8ti<!e, 1. :- 4.
cu interesante dări de samă. N'am ciori cn toate acestea ca această publicaţie să ră ·
pească prea mult din cronică „ Drumuitu drept", pe care at <l ţia o aşteaptă acolo.
'''Academia Românl a ales ca 111e111brn activ in secţiunea istorică pe d-l C. Oiuresca,
membru corespondent dela 28 Maiu 1909.
lnch·epou·c pent1·n no. t1·ccnt. Se vedl) uşor că actul no. 251 trebue datat : 1769.
I".
lă

1

O jumătate ele taler.
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De la

Administraţie..:

Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s 'au trimis adeverinţele respective pentru D. Loco!. C . Văses cu,
Botoşani , 4 I. 25; D. Căpil. O. Cocea, Bârlad, I I. 25 b.; D.
Mănăslireanu, Botoşclni , 4 I. 25 b.; D. SJella Brunner, Berheciu , 4 lei; D. V. Câmpeanu, Bârlad, 1 I. 25 b.; D. Local. V.
L ascarof, Tecuciu, 1 I. 25 b.; D. /. Văsescu, Botoşani , 4 lei
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NEŞTIINŢA ŞI NEPASARE
Dăunăzi,

în

cătunul

Carmen-Sylva,-ceea ce pentru unii se chiamă «Băile Movilă-Techirghiol » , cu buna îngăduire a Statului că
ruia îi este indiferent numele ce-l poartă localităţile, mai ales în
Dobrogea,-cătun ce fine de Tuzla, am văzut nişte pietre trântite
între şosea şi coada ghiolului, lângă pereţii localului de băi. Când
nu se scarpină de dânsele porcii ce-şi îngrijesc reumatismele în
lac, aceste pietre slujesc ca scaune pentru drumeţi.
Şi ce caută acolo?
- Le-a adus, domnule, cocoana, dela Constanţa, ca să le pună 'n temelia vilei ce vrea să şi-o facă !
Şi cu toate acestea nu-s nişte lespezi obişnuite, tăiate proaspăt
din stânci, ori scoase dintr'o clădire bătrână, care, pentru aceasta
nu se mai potriveşte cu gusturile zilelor de astăzi, mai ales când
e vorba de a ridica un locaş nou într'o staţiune climaterică
şi balneară cum e «Movilă (Techirghiol)», căci «Carmen-Sylva» se
numeşte şi aşa.

Aceste pietre sunt nişte rămăşite istorice. Câteva au pe dânsele
brâie şi praguri pe cari stau întinse, frumos răsărite, cununi
de frunze şi împletituri de inele. Soclul unei columne este întreg
iar alături, din însuşi trupul columnei, stă o frântură cam de un metru, pe care se văd înşirate fire de slove turceşti săpate şi muiate
în aur. Sunt azi. Mâni însă nu vor mai fi, căci acestea, vezi bine,
«trebuesc»; pieirile vor fi cioplite şi aşezate în temelia măreţei vile.
Se înţelege că nu poată fi făcută vinovată, «cocoana » stăpână,
pentru acest sacrilegiu, căci sacâ/egiu trebue să fie botezată orice nimicire a mărturiilor istorice cari ne aduc ca un cuvânt dumnezeiesc învăţătura celor ce-au fost, cari ne dau legea ce s'a
scris cu atâta jertfire de vremuri, cari ne arată căile pe cari astăzi
trebue să le urmăm fără a porni alte încercări şi alte jertfe zadarnice.
«Cocoana" nu poate fi vinovată. Va fi venit cu tot ce ştie, aşâ
cum va fi socotind astăzi, de peste mare, sau va fi învăţat în pensăpate
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sioane ceea ce ştim că se învaţă. «Cocoana», poate fi apoi vre-o
«mocancă» foarte cum se cade, cu bune rosturi gospodăreşti pe
costişele dobrogene, primăvara şi toamna. De unde să ştie dânsa că piatra aceia lucrată de mână turcească chiar, este a pă
mântului nostru, a trecutului nostru , care nu-i tot una cu „a propietătei dumisale". Nu i-a spus de bună samă nici răposatul, nici
părintii, nici vecinii, nici cărţile, căci în /ara noastră nimeni nu se
îndelelniceşle cu asemenea mărun/işuri. O dată numai, cineva
a făcut o lege şi ţăranul o ştie, dar între rămăşiţele istorice, nu
socoteşte de cât comorile; ţăranul ştie legea şi pentru aceasta comorile trebuesc săpate noaptea, ca să nu prindă de veste zapciul
doritor de «a.ntice» pentru cravata sa şi a cunoscuţilor lui. Altcevâ din lege, nimic. Bisericele se dărâmă, cetăţile se năruie, movilele şi valurile se sfred(:lesc, iar ceea ce pământul păstrează ici
şi colo ascuns, se fărâmă, se nimiceşte, dacă nu cumva se doseşte şi se trece graniţa de către străini.
Invăţătorii noştrii, cari ar trebui să fie cu ochii neadormiţi şi în
această privinţă, sunt ei singuri neştiutori, ca şi preoţii, şi chiar
dacă întâmplător, îşi dau samă de rostul acestor moşteniri naţi
onale, n'au aflat-o din sfaturile dascalilor luminaţi, în anii de
întocmire românească a inimei lor, pe băncile şcoalei. - şi nici mai
tărziu din îndemnuri, porunci ori legile ţării, ci dintr'un nelămurit
instinct personal.
· Dar atunci, unde este acel care îndată trebue să vină la fata
locului ca să cercete cu pricepere şi răbdare, ori să ridice cu credinţă lucrul, să-l copieze, să-l fotografieze şi să-i urmărească mai
departe firul ? Ţara noastră, cu atâţi inspectori, nu are un astfel
de om ; şi câtă pagubă ne aduce această lipsă !
Ea trebueşte înlăturată, ca de obiceiu, fără autorităţile oficiale,
fără multe suplice şi plecăciuni, ci cu pornirea inimoasă a celor
ce se cred la o !altă «O putere": prin înfiinţarea muzeilor regionale, cari pot aşteptâ ori cât de mult fericita zi când o mână, o
dragoste, vor sterge colbul de pe sfintele moaşte ale celor ce-au
T. Parnfile
fost!
- - - -·----··-·····----····-·····DOCUMENTE

17l1.
1650 Februarie 15, laşi
Mărlurie pentru o împăcăciune inlre Tofana, văduva lui Jonaşco Cârstian de o parte iar de a/Ja Dumîlraşco Cârstian şi
1 De la no. 4
'"'"'1,, _c.o ""' ' 100

pag. 57, acest an , documentul cu no. 140 s'a numerotat
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lonaşco

Poslelnicul, cu privire la plată unor dalorii ale răposatului.
Elo az Toma vei dvornic dăm ştire cum au venit înnainte mă

riei sale lui Vodă, Tofana jupăneasa răposatului Cărstian şi s'au
de fată înaintea măriei sale lui vodă pre Antimie Crîstiemias[a] şi pre feciorul ei Dumitraşcu şi pre jinere-său pre Ionaş
co postelnic, zicănd înnainte Măriei sale lui Vodă Tofana, cum ,
pănă a fost după Ionaşco Cristian, pănă la moarte lui, au cheltuit câţiva bani di-au plătit datoriile lui. Deci măria sa vodă ni-au
dat noa învăţătură , ca să socotim noi această pără a lor. Deci au
venit la noi şi i-am socotit şi am aflat cheltuiţi de Jupâneasa Tofana pentru datorie, pentru datoriile lui Ionaşcu Crîstian, câtăva
somă de bani. Deci am socotit pentru acei bani să fie Tofana [cui
părţile de ocină, satul Ionăşchenii şi alte părţi şi viile pănă cănd
să vor plăti acei bani Tofanii. Deci s'au sculat Dumitraşcu, feciorul Crîstienesii şi cumnatu-său Ionaşcu Postelnicul şi au mers la
Tofana şi s'au împăcat şi au stătut pre pace şi i-au dat cinci sute de lei, toţi bani gata în măna Tofanii şi s'au împăcat denainte
a mulţi feciori de boeri. Şi ş'au luat ei moşiile lor, satul Ionăşche
nii şi alte părţi şi viile. Deci noi dacă am văzut această tocmală
de bună voe şi c'au luat Tofana banii toţi deplin, deci noi încă
le-am făcut această adevărată mărturie a noastră, ca să-şi ţie Dumitraşco Cristian şi cumnatu-său Ionaşcu Postelnicul moşie lor
satul Ionăşenii {sic} şi alte părţi, cu tot venitul şi viile, iar Tofana, ca
să nu mai aibă a mai p1'ră odată şi pre Ionaşco Postelnicul, nici
Dumitraşcu Crăstian şi Ionaşcu Postelnicul pre Tofana, pentru căci
eu s'au înpăcat de toate lucrurile căte au fost între dănşii. Asijdere de or mai afla niscai datorii făcute de lonasco Cristian, cănd
au fost depreună cu Tofana, acele s'au socotit şi s'au învoit şi ei înde
sine. să plătească de preună, jumătate să plătească Tofana, jumătate
să plătească Dumitraşcu Cristian şi cumnatu-său Ionaşco Postelnicul. Aciasta mărturisim cu scrisoarea noastră ca să să ştie.
U las vil 7158 Fevruar 15 dni.
părăt

· Copie în condica de familie a Saint-Oeorges-ilor, fila 4vo-5
1867 sub no. 869 de tribunalul de Dorohoiu.

«Toma» din fruntea
(Cantacuzino)».

mărturiei,

încredintată

la 4 Febr.

este adnotat mai târziu: «Toma
Act. Muzeul Saint Georges.

172.
1723 Oct. 25
ţ Precum au vinil înainte nostră Toma Drăciei arman di Sucîavlal cu un zapis di şas[ăl lei bani un potronicu ce au fostu
https://biblioteca-digitala.ro
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luatu Ion nepotul lui Sămgiorzu de la Gligoraş brat Neculai. Aşi
mici. Deci noi văzănd zapisul lui Ion Sămgiorzu şi nici el nu au lă
găduit, di zapis l-au apucatu pi Ion şi au plinitu deplin Tomii Armanului şi au scos şi zapisul de la Toma şi l-am dat pi măna
lui Ion Sămgiorzu. Aciasta facem ştire.
Ilie Şăptilici Stolnic lt 7232 Oct. 25
Sandu Bădilin, vameş ot. Suciavă .
Act. Muzeul Saint-Georges.

173.
1724 April 4
ţ Facem ştire că vini Ioniţă Singiorzi de să jelui pintru neşle
vin ci-au văndut Florii şi dintr'acel vin dede samă c'au luat 9 lei
pol ban[ij noi şi de la Floroe au luat şepte orţi ban noi. Care
dinlr'aceslu vas de vinu mai atăţa în f= îmi?J dede samă c'au luat, care es[tej scris mai sus. Şi la măsura vasului au trimăs pe
Ghiorghiţ Bugacul înpreună cu femee lui ş' au aflat optzeci şi 8
de vedre de vin într'acel vas. Ş'aciastă scriso[a]re este făcut[ă) la
măna lui Ioniţă Singiorzi, or unde l-a afla să aibă a-l prinde să-l
tragă la giudecata, or unde l-ar afla. Să-i fie de credinţă. Şi dede
.samă c'am băut şi 2 vedre de vin tot dintr'acel vas de vin.
Constantin Perjul căpitan, Siret
let 7235 April 4
Act. Muzeul Saint-Georges.
174.
J727.
t Adecă eu Foloroe făcut-am zapisul miu la mănă lui Ioniţă
Sămgior pricum îi sămtem .... de lei.... bani pănă Ia nedei la Botăşen[iJ iar nefăind bană la Săntălae să făi casa de tot a lui Ioniţi Sămgiorz. Şi de s'ar tă[mjpla să vă[njd !altora şi s'a tă[mJpla
la vro giudecata, tota cheltuiala sa făe disp[r]e nime. Şi pentru
credinţă m'am pus şi degetu.
Eu Floroe ® Mănuţa Noi fraji Floroi să[n]tem martor[i] Vlasă o.
Şilă -o . Eu Ştefan am scăris zapesul pe zisa lor. t Veleto 7235.

Act. Muzeul Saint-Georges.
175.
1740 Iunie 20,

laşi.

t Jo Gligorie Ghica Voevoda boj. milsl gpdaru zemii moldavscoi. Scriem domniia mia la boerii noştri starostii de Putna. Facem ştire că domniei meii ne-au jăluit graf Ion săn Zorzu şi cu
https://biblioteca-digitala.ro
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soriu-sa Anita pe nişte surori a lor anumi Despa şi Safta zicănd
Ion cu soriu-sa, cum murind părinţii lor, pe măna acelor surori
şi zicu c'au rămas de la părinţi moşii şi alte pe măna lor, şi lor
partia nemicu să nu li hi făcut. De carele viind cartia domnii
meali să căutaţi dumneavoastră, să le chemafi faţă , să luaţi sama
cu bună dreptate, fiind precum jăluiră şi ce-aţi afla c'ar hi ramas
din moşii, din bani, să s[ăl facă partia frăţască . Insă mai jălui Ion
cum c'au cumpărat giumătate de pogon de ·vie cu banii de la Ion
Mătco şi le propreşti şi ace giumătate de pogon de vie. Deci şi
pentru aciasta să luaţi · dumnevoastră sa ma cu dreptate şi pre zapis cel de cumpărătură ce-ar avea, să-i aşezaţi acolo, iar de nu
eţi putia aşeza şi s'ar trage la divanu, să le dafi zi cu mărturiia
la măna cui s'ar vini ca slăl avem ştire.
L. p. d.
U las It. 7248 luni 20.
Vei logf.
Pecete rot u ndă în chinoroş cu coroan a, bourul, ste aua. ş i buzduganul, corbul
cru cea ş i p alo ~ ul.
Copie ~ i în condica familid Sai nt-Georges, incredin~1ttă de Trib. de Doroh„tu
la 4 Februerie 1867 sub No. 881 ; fila 4

Act. Muzeul Saint„Georges.

176.

1769 Ianuarie 6.
Ne-am aşezat cu Gheorghie săn Mătăsariul, cu cumnatul mieu
Enache Arnăutul i cu soara me Ancuţa pentru o casă de moşte
nire părintască ot Tărgul Romanului în faţa uliţii, să fie dlui volnic a o stăpăni ca o ocină şi moşie dreaptă a d-sale ce au luat-o jumătate zestre şi jumătate schimbu pe trei firte vie şi jumătate pogon stărp loc. Şi ca un loc şi casă ce este a dsale cu
învoiala de obşte, ori de o va ţine, ori de o va vinde, să fie volnic, fiind că cu toată voe me i-am dat-o. Şi să nu fiu volnic nici
o dată a întoarce. Şi cu scrisoare aceasta, ori cui ar vinde-o, să
fie volnic a o cumpăra fiind că-i dreaptă, parte dreaptă a dumsale d'invoeala ce am făcut între noi cumnaţii. Şi pentru credinţă
am iscălit şi am pus degitul. Fiind la aşăzămăntul acesta şi alţi
oameni de cinste şi de credinţă.
1769 Ghen. 6
o Gheorghe sin Mătăsărifii, o Eu Sandu! JuverdelaJnul mar/or,
Şi eu preutul Ştefan mar/or.
Rezumai în greceşte p e

vo.

Ar.t. împărtlişit de d. Prof. N. Apostol d in Roman şi du p ă porun cli, diirait
cum Acade miei Ro mâne.

N. Apostol

https://biblioteca-digitala.ro

O.·

86
. ---- - -·····-

·-

··----- -----··----·

Ml.RON
--------· ----------···-·-·--· ·-.
------- - - CU~TlN

··-- ·-····-·

·- ·-·---

- -···

177.
1786 Noembrie 24
Adică eu Ion Ochian dat-am adevărat şi încredinţat zapisul me u
la cinsti!taJ măna dums. Coconului Maftei Cănt. bir vei vist precumu să slăJ ştie că m'am rugat ca să-mi facă . bine cu 1 leu, 28
părali şi ;vadiaoî mi -am pusu zi ca să dau banii la Săntoader
în Postu-mare iar cănd n ' aş da banii la vadioa ce mi-am pusu,
să aibă dum. a înplini aceşti bani ori cu ce ar găsă în casa me.
Şi pentru credinţa mi-am pusu degetul.
Eu Ion IOJchian platnic. 1786 NoleJm 24
Act. Muzeul Saint-Georges
178.
1804 Febr. 29.

Io Alexandru Costandin Moruz vvoda cu mila lui Dumnezeu, domn ţărei Moldaviei.
boerii Domnii meii. dumv. ispravnici de ţănt.
Fălciului, i Ghiorghii Talpeş vornic de poartă, sănătate. Domnii
meii ni-au făcut arătari al nostru cinstit şi credincios boeriu , dlui
Ştefan Sturza, biv vel spal., că la acel ţănt. ari doi moşii, anumi
Murgenii şi Brezănii, care aflăndu-să supt înpresurari de căiră
moşiile megieşite, au cerşut ca să să hotărască şi să să scoată
de supt înpresurari. Drept aceia scriem dv. ispravnici, ca de nu
veţi pute uuul din dumv. a mergi, avănd trebile ţănt., să rănduifi
pe cine veti socoti o[ajmeni cu ştiinţă din parte dv., carii împreună cu vornicul de poartă ce este rănduit de aice, să margă la
stare numitelor moşii unde adunând de faţă pe toti răzăşii i megieşii, unde fiind şi dlui spat. sau vechilul său, să să facă cercetări foarte cu amăruntul de scrisori dovezi ce vor fi la toate păr
ţile ca să să dovedească mai întăi celi adevărate hotară a acestor moşii după cum vor fi umblat din vechiu şi apoi orice înpresurari
să va cunoaşti că să pricinueşti moşiilor acelora a dsali spat, ori
despre cari parte, să să îndreptezi. scofăndu-să de supt înpresurari, puind şi pietri hotară pe la locurile ce va ceri trebuinţa, şi
va da dreptate[aj, după care să să facă şi mărturii hotarnici ară
tătoari în măsuri şi în semne, iscălite pe obiceiu şi de toţi răză
şii i megieşii, cum şi de dumv. islpravniciJ încredinţate . Iar dacă
ori despre cari parte la hotărăt va rămăne pricină de nemulţămi
re, hotară să nu să puie, ce cu mărturii de curgere pricinii
pre largu şi hartă de stare locului prin zi de soroc, vor veni la
1804 Fev. 29.
divan.
S'au trecut în condică .
L. p. d. Procit. vei logf.
Act. Muzeul S aint-Georr.tes.
Cinst.

credincioş
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179.

c. 1815.
Circulară Jrimisă

de milropolilul Ţării-romăneşli. Jgnalie,
pen/ru ca preo/ii să nu inlre în cârciumi.

Ignalie cu mila lui DluJmnezeu arhiepiscop şi Mitr. Ungrovlah.
Fiind că luăm înştiinţare că unii din preoti politii Bucureşti rău
nărăviţi fiind s'ar fi plimbănd prin cărciumi şi rachierii dăndu-să
spre băutură de vin şi rachiu fără de nici o ruşine sau sfiială
că să află parte bisericească, şi nu să cuvine a să afla într'acest
fel de netrebnicie petrecând. De aceia poruncim ca consistoriia
să îngrijască a da porunci la toti preoţii politii ca de acum înainte să nu mai îndrăznească vreunul a intra în cârciumi sau rachierii, căci duplăl cercările ce avem a face pe taină, prin credincioşi oamenii noştri, pre care va găsi prin cărciumi şi rachierii,
aducându-să aici, pedeapsa îi va fi lipsirea 1 •
Al. Ungrovlah. lgnatie.2
D. Furtună.
180.
1822 f1aiu.
Incredinţăm

noi cu această adeverinţă a noastră, care mai in
jos n~ vom iscăli la măna Părvului Muşătescu i la măna Saftei
Muşăteasca, precum să slăl ştie că în frica lui Dumne'leu luom
noi cu sufletele noastre că ştiml!„„moşiia Prosiia ce slă] numeşte
Căloteasca că noi săntem oameni bătrâni şi am pomenit pe jupăn Pătru stăpănind moşiia cu arendă iar de la o vreme în coace au cumparat-o aciastă mai sus numită moşie statornic, stănj.
trei sute de la un Stan Caloti i de la Gheorghe braf ego, stăn
jănu po. tl. 8. Şi au făcut numitul jupăn Pătru Muşătescu şi o biserică pe moşie. Şi s'au sculat de la sfănta episcupie Argeşu ca
să-i întoarcă bani pă moşie toatlăl cumpărat[ăJ, numitul fiind că
era alăturea cu moşiia sfintei Episcupii: Şi s'au judecat multă
vreme. Şi având şi boeri Brătieni moşie tot µ'alăturea cu aceiia,
au venit la dlui, la jupăn Pătru şi au cerut ca să-i pue tovarăşi
la moşie şi să intre în judecată cu sfânta Episcupie. Şi de vor
pute.a scoate să nu rămăe la sfânta episcupie, să o impărţască
pe din două, adecă să ia boerii Brătieni 150 stj. şi întorcând banii după cum s'au cumpărat şi să rămâe şi la jupăn Pătru iarăş
150 stj. Şi noi nu am pomenit pă boerii Brălieni stăpânind moşiia
1

~

lipsirea de dar, caterisirea.
Academia Română, Ms. 648 f. -J.
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păn nu i·au băgat jupănu în căsărie fsicl.
ne-am pus numele spre adeverire {cu aliă

Şi

'= -=·""·-·· .. ·-· ... -··-

pentru

încredinţare

cerneală}:

1822 Maiu
Stanciu Săvulescu , Unchiaşu Dufă Căr
nariu, Unchiaşu Stan Edulescu, Barbu Gligorescu, Unchiaşu Gligori Etera, Ion Calot moştean, Mateiu sin Diiaronu Co man, Popa
Ene cu toţi cei mai sus iscăliţi ot Muşăteşti.
Adeverează:

Unchiaşu

Act. G. Florescu.

V ălsăueşt i -Argeş.

181.

1825 August 30.
Răvaş căiră Fotache Fulger vornicul de poar/ă, să mai înguduie cu punerea pielrilor că scriilorul se \la judeca din nou cu
Smădu de oare ce aceştia au scos prin înşelăciune carie dom-

nească. Şi să măsurăm aceste patru moşii din sus şi anume Schi·
nenii, Drăgăneştii, Sărătăneştii şi Lătăştii, să li se afle marginea.
Şi pentru 275 st. din Scândureni, iar nu din lzeşti sau Sărbi... Să
fie fa/ă /a holărîre şi Gheorghe asiliu, medelnicer.
Ilie Costachi.
Zorlcu i-1'uto.,.o.
Act. M. Lupescu
182.

v

1828.
Dau eu Ilie Boruz, deiata mea la măna fie-me Măreei precum
dau lămurit dinu vieaţă , trăindu şi murindu precum la vale ară[tl acum anume: rănduri de vie 16 pusă„„i cu pă
mântul viei în latii şi în lungu, călă să arată pănă în rozoruli1
viei şi pănă în pimniţa frăţine-său Florilui Boruze şi în vale spre
mează-noapte are a merge pănă în drumu, cu rânduri de pruni
12, adecă unu-sprezece fsicJ şi cătă _îi va arată dreptu. Şi această cuprinsă îi l-am dat de zăstri·„.
1828„. 28.
Ilee Boruze dau. Ilinca soţii-mea , Popa Barbu ot Rodeai, Şăr
ban Leaşu, Dumitru Martin, Marin Căpacu de care m'am brodit
·strângănd ... ot Carasila. Dinu Săpai, Ion Vacă Turlacu, Ion Cioacă ot Penefi, Mihai sin Neagoe Cărlegelu, Al!ul, Manea sin Nică
Bădescu. Şi lui nepotu-meu Ionu al fiu-m e u Bad e, toată partea
mea de vie i dinu pimniţă şi partea dinu pomi tot subt stăpăni ·
rea lui să fi e.
Scrie Mate[i[ lo gofăt.

să să ştie că-i

Ac t. dol jc1111.

Act. N. I.
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183.
1830 August 31.

Divanul

obştesc

al cneji[eil Moldaviei.

Dum. Petre Schilit fiiul dumisali căminarului Costandin Schilit,
arătănd dorinta a sluji patriei în oastea ci să reformămeşte, au
cerut a i să adeveri tragirea neamului său · şi di cătră acest di„
van. Drept aceia divanul încredinţază că dumlui căminarul să tragi din niam ellenis şi pentru slujbele sale ci au arătat patriei s'au
cinstit di cătră domnii di mai înainte cu boerii prin caftani iar
mai vârtos de cătră fostul domn Kalimah cu caftan sau psifisit
nomofilachis (păzitoriu pravililor ţării). Şi pentru că numitul Petre
este drept fiul dumisale Costandin Schilit, i s'au dat di cătră divan această adiverinfă spre a fi primit.
1830 August 31 zile.
Veniamin mitropolit Moldaviei, Balş log., C. Sturdza. A. Sturdză
şi alle 7 iscălituri boereşti.
Act. Muzeul Saint„Georges.

184.
1835 April 13

Zapisul lui

Oligoraş

fiul lui Oheorghie Artin ce-l

dă

părinte

lui Gh.eorghie săn Nistor Stratica i Gavril săn Constandin Stratică
şi Alexandru săn Antohi Stratica, pentru un schimb de 3 stânj.
4 palme din moşie Blăgeşti partea tatălui meu Gheorghie fiul lui
Nicolae Artin ; pentru care primeşte din moşie Hănăsănii un stânj.
o palmă şi 2 parmace din bătrânul Balmuş, partea lui Nistor,
Constandin şi Antohi Straticeşti, ci. trag din Safta. Pun degetul şi
Gheorghie săn Gligoraş Artin, Ioan săn Gligoraş Artin, al/i trei,
Gheorghie Liga pah. Ioan sin Ghiorghi Balmuş răzăş. Paznici:
Gligori şi Ilie Carp; scrie, Grigore Enache Irodiac. Pecete.a Blăgeşlilor-Tutova.
Aci. G. Iancu
185.
1835 April 15

Mihail Origoriu Sturza Vvd
Oei. 1834, rangul de Căpitan.

hărăzeşte

lui Petru Schelei la 5

Act. Muze ul Saint„Georges

l 'c rg u111c ut.

186.
1837 Iunie 10.

Jurnalul

judecătoriei

Tulovei,

după

ari. JOS din
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Smădu, văduva

capitanului Ionache cere de la

de Igeşti, înpărtăşitori în Moşia Aldeştii, chel/uelile făcu/e
de Iordache, ca vechil al răzăşi/or în judecă/i, 1652 lei, şi 820
lei, ci să arată că sănt daţi în răscumpărare a nişte stănjăni di
moşie. Răzăşii împricina/i: Chiriac Popa, Toader Grosu, Sava ....
Toader Popleaca, Costandin Goriş, Paladi Gogian, Pavăl Stan şi
Preutul Iacob şi alţii, di cătră cari i s'au luat şi 63 bucăţi docomenturi atingătoari di a patra parte din moşia Aldeştii.
lsvodul de chellueli începe de la 1815 Sep/. 10 şi urmează la
1831 .Fevr. 15. Judecă/oria holărăşle că pârî/ii să dea banii ceru/i. după ce se vor face unele scăderi de sume plălite până

răzăşii

atunci.

Act. V. C. Nicolau

Copie î11 :; rcJintat.ă din 3 1 No umhrio 11cel11ş an.

187 -- 188.
Material pentru istoria

şcoalelor ţinutale înfiinţate

de Episcopia Râmnicucului. 1

IX.
1842, Aprilie 16.
Episcopu/ Neofil încredin/ează conducerea şcolii lui Costache Dobriceanu, fiul prolopopului de Cerne/, care n'a fos/ de
nici o ispravă. To/i şcolarii îl părăsesc iar el acum, în Joc de
şcoală, făcea «În toate serile sindrofii cu jocuri, cântece şi chefuri». ln urma mai multor plângeri colective ale orăşenilor, se
orândueşle o anchetă şi găsindu-l «Întru /oale vinova/», se înlătură.

Neofit cu mila lui Dumnezeu

ş.

c. a.

In târgul Drăgăşani din judeţul Vâlcea, proprietatea a Sf. Episcopii Râmnic, încă din anul trecut clădindu-să zidire cu încăperi
pentru şcoală spre învăţătura copiilor de-acolo şi din satul
Bârsanul şi cerând acum trebuinţă a să aşeza dascăl la această
şcoală, spre urmarea de mai sus, clupă chibzuirea ce am făcut,
am ales pă Costache, fiul cucernicului protopop loni(ă Dobriceanu, ce au urmat învăţăturile orânduite în seminarul sf. Episcopii
Râmnicul, pe carele şi orânduim ca să fie atât dascăl la şcoala
din târgul Drăgăşanii, cât şi cântăreţ în strana dreaptă la biserica cu hramul Adormirea Maicei Domnului din numitul târg, cu
îndatorirea ca să înveţe pă copii: cetirea cărţii rumăneşti, scriere
caligrafică , socoteli, gramatică, istoria sfântă , catihismu l creştinesc
şi ceva începuturi din ghiografie, cum şi cântări bisericeşti pe cei
ce vor avea dorire a învăţa. Şi pentru a lui osteneală, drept leafă va primi pă tot anul câte lei doă mii ; a d ică una mie lei dela
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

91

sf. Episcopie Râmnicului în 4 câştiuri, ce vine de un câşti câ·
te lei 250 şi cu începerea celui dintăi căşti de la zi întâiu a lunii
lui Marte anul următor. Lei cinci sute de la lăcuitorii clăcaşi din
tărgul Drăgăşani şi din satul Bărsanul, prin suptocărmuirea plă
şii locale, potrivit art. al 8-lea din proiectul supt No. 21 pentru
seminar, protopopi şi preoţi, obştit în anul 1834, în care să legiuieşte pe lângă alte ajutoare unui cântăreţ a i să da şi câte lei
doi pă an de fieşte care enoriaş sătean. Iar ceilalţi lei 500, prin
orânduitul epistat al moşiei Drăgăşanii de la negustorii şi şeză
torii în târgul Drăgăşanii, după .arătarea ce ne-au făcut d-l slugerul Gh. Sacheloropul, ·fostul îngrijitor, întemeiată pe cererea numiţilor negustoraşi, făcându-şi dreaptă analoghie şi cislă între
dânsul şi acei neguţătoraşi. Cum asemenea să va da numitului
dascăl i cântăret şi lemnele trebuincioase peste an pentru încăl
zitul încăperilor şcoalii din izlazurile de unde iau şi ceilalţi lăcu
itori lemne de foc din moşiea Drăgăşanii, prin ştirea epistatului
deacolo.
Deci să îndatorează şi numitul Costache Dobriceanu a să pur·
ta cuviincios întru moralul său şi a lui profesie, ferindu-să pe deoparte de toate acelea ce-i pot fi vătămătoare, iar pă de alta puind toată silinfa ca să să cunoască prin repregetarea sa înaintarea învăţăturii copiilor. Să cugete în sine şi să aştepte mângâiere şi mai mare răsplătire a ostenelelor sale de la Sf. Episcopie.
No. 116. An. 1842 April 16.
Urmează iscăliJura şi

pecelea lui Neofil Milropolilul.

x.
1844 f1ai 19.
Şcoala rămăind fără dascăl şi orăşenii

cerând pe Lăcuslea
nu, Episcopu/, prin Sachelarooul ingrijilorul moşiilor, scrie µroJopopului Dincă la Craiova ca să-/ caule şi să-l aducă. Prolo·
popul răspunde prin scrisoarea ce urmează.

Craiova 1844 Mai 19.
Primind scrisoarea dv. dela 15 ale următorului, deloc am şi
vestit pe dl. Gheorghe Lăcusfeanu , fratele nostru, de au venit de
la satul Poiana-mare, proprietatea fostului prinţ serbian Miloş 0brenovici, aici în Craiova. Pă care scrisoare făcându-i-o cunoscut
şi cetind t oată cuprinderea, a primit cu bucurie de a fi profesor
şi câ n tăreţ la oraşu' D răg ă şan il o r, cu leafa ce i-o însemnaţi prin
scrisoare. Decât numai a mai cerut ca să i să dea un om spre
a-i rândăşi în ascultarea trebilor şcoalei, precum şi lemnele tre·
buincioase pentru foc întotdeauna. Şi orânduirea dumisale de a
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fi profesor la acest oraş cere să fie prin formele Cinstitei Eforii
a şcoalelor, căci într'alt chip poate să nu-l lase în poziţiea şcoa
lelor centrale de aici, fără a avea dezlegarea c. Eforii şi al cinst.
departament al trebilor dinlăuntru. Şi cu chipul acesta primeşte
bucuros. De care, spre ştiinţă dv. nu lipsesc a vă răspunde .
Al dv. ca un părinte
Constandin Iconomu Protopop.
C. N. Mateescu

189.
c. 1844
Circ ulara protopopi/or că iră preo/i pentru a pune pe tărani l a
cale să nu se împotri vească I uării for în armie.

Dela ProtopopileJ

cătră preoţi.

oblicindu de împotrivire ce arată un ii din
lă cu it orii a cestui ţă nut la poru ncile în altei stă p â n i ri , îmi poru n·
c eşte mie a vă scrie înd a tă tuturor preoţilor protopopii mele dojă n i ndu-v ă pentru n e îngri j ă re[ăl voastră de pără acum întru a sfă 
tui pe poporăni[iJ voştri şi a nu-ş[i] lăsa să ajungă la o asămine
cutezare vrednică de toată osăndire!a], să vă poruncesc cu străş
nicie în numite Preasfinţiisale, a vă cunoaşti datoriile dohovnepoporanu
ceşli şi adunăndu mai de multe ori fieşticare priot pi
să i l ăcuitori , să-i faciţi să înţăliagă mărimelaJ grişalilor, să-i înt oarciţi din rătăci re !al aciastă vinovată , tălmăcindu-li cel a divăra t
s coposu al aceştii închipuiri, că esti pentru binili cel di opşte a l
ţării, că esti pentru siguranţie di opşti a tuturora şi esti a contini şi a să scuti desăvârşit obijduirile şi sălniciile ce sufere lă
cuitorii de la slujitori[iJ străini ce era sălită stăpănire ! ăl pără
a cum a-i întrebuinţa în slujbi şi că aceşti slujitori ci acum să cer
nu sâ nt chema ţi de altă [ pricină I decât spre a împlini slujbili celi
din lăuntru a ţării şi cari p ă ră acum li săvărşă aprozii, să m e nii ,
copilii din casă, vătăjăi!iJ, panţări[iJ şi alţăi , niurmăndu nici o diosăbire întri datoriili şi slujbili acestor străjări di acelor pără acum
slujători , di cât săngură osăbire [aJ strailor, făcându-i să cunoască dici, şi să să încredintăză di adivăr[u!J lucrului; cu grăbire să-i
induplicaţi a aduci întru împlinire[aJ voinţe[il şi poruncelii înalti[il
stăpâniri ca să poată scapa de osănda unii asărnini mari vinovă
ţii, h o t ărâ ndu-li-să ş i a ciastă , că carile din prioţi nu să va sârgu i
întru facere[aJ a cestii datorii sfinte va fi la ce[aJ mai mari primejdie. Acesti porunci făcându-vi-le eu din dată cunoscute prin
înadinsu triimisu, adaog a vă însămna ca să luaţi mari măsuri şi
să nu vă odihniţi nici ză nici noapte întru adeverire prin sfănta
Pre asfi n ţit ul Stăpăn
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răvnă şi

supunire voastră cătră stăpăneştile porunci căci a voasva fi mare şi gre. 1

tră răspundiri

D.
Andronie

şi

Furtună.

191.
1846 April 2 3.
Grigori Ciuntu dau înscris sardarului

Ioniţă Jo-

ian f?J că dacă întâmplare va aduce ca D. Zoiţa Hereasca să-şi
tragă zeste sa în pământ, sumă de şasă zeci şi şasă fălci, atunce
dum. are a ne scăde din banii cîştului după analoghia fălcilor
moşii cuprinsă prin harta ingineriului.
T~. Ncam 1.
Act. G. A. Cosrnovici

192.
1846 Noembrie 9
Curgătorii din Elina fiica lui Vasiliţă Buţă încredinţăm cu acest
schimb al nostru ce-/ dau preo/ului Neculaiu„., Gligoraş Bufă , Ion
Buţă şi Vasile Samsar, pentru 12 palme pămănt, adecă 10 palme
pământ din moşiia Ciorănii din giumătate parte bunei noastre Elenii şi 2 pal. din Blăge~ti de sus. Primesc toi atâla din hotarul
Mileştilor, parte bunii noastre Tudorii.
1-\ct. Gav. Iancu
Act tut o vc;rn.

193.
1847 Sept. I.
Insămnari de căfi stănjăni lemni au fost a-i căra Haim Jidov
din Pelituţ din 5 fălci păduri ci s'au tăiat la 1846 Ghenar 3.

IN.lemne
buc. de

• ·
N 0 · 5t an].

215
215

7'/'2

5
2

1/2

'l'g.

Neam ţ.

Au tăiat în numitele fălci pădure
S'au cărat prin Haim ...
.„.au rămas nicărat piste Prut, iar în păduria în
cari au fost tăiat nu sănt rămaşi, dănd sama pristavul la darea stănjănilor şi primirea fădulelor
că i-au rădicat oamenii lui Haim iar fădule n'au
înfăţoşat la socoteală a lui Haim di ridicaria acestor stănjăn i ci numai nişti reştiori de la stăn
j ă nii, ci s'au socotit cu un stănj. po l.
Au mai că rat din sama acestor 300 stj . ci s'a u
cl ă dit în făg ăriş, după cfitanţe.
Ace ştii îi are a p lăti şi ni că ra fi.
Act. G. A. Cosmovici

t Academia Română, Ms. 597 f. 49 Probabil , din 1844. O asemenea circulară s'a
dat atunci, şi c.ătri boieri. Ibidem, f. 50.
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194.

1850 Februar I.
Gavrilă Bratovan din satul Săpenii dărueşle părintelui Neculită
Ispas... parte de moşie ci o am în hotaru lgeştii, bătrănu Frumuşanu, trăgătoare din Aftimiia, ce mi să va alegi după spiţa ce să
µăstrează la moşu Chiriiac Popa ...
Incredin/are cu pecelia Săpenilor, /ăn. Covurlui.
Act. V. C. Nicolau.

195.

1852 Ianuarie 19
Anghel şi Mitrică, feciorii lui Barbu Barbu, vând lui Radu
sin Dumitraşcu Gărni/ă o juma/ale de slănjăn moşie din ho/arul Boorenii, ce să zice Urzăcuta mica: pre/. 90 lei.
Martori: Iordache Mitru şi Ioan Du/ă.
lncredin/area sfalului salului Booreni, jud. Dolj din aceaşi zi.
Act. N. I. Dumitraşcu .

•
196.

1852 Nai 26.
Vasile sin Costachi..„ vinde d[lui] răzăş[ul[ nostru Ioan Melente
doi slânjini din moşia Cretana ce o are după tată-meu, polcov.
Costachi Apostu, cumparală de acesla cu obştie satului Blăgeşti
de la d. post. Iordachi Rusit.... Cu 84 lei, slj. de opt palme gospod ...
Pecelea salufl i «Necile/, cu cătunul Creţana » , ţin. Tutova.
Pe verso, alt zapis din Iunie 1, ace/aş an, Joi cu privire la acea moşie.
Act. V. C. Nicolau

197.

1854 Decembrie 20
Onoratei ispr[ăvnicii! de ţinut Dorohoiului, Gheorghie fon Prodan, cerere pentru jumălale din moşia Cordărenii numilă Tenghioaia, ce o are de pe nevasla lui, moşlenire de la socrul său,
paharnicul Filip Bejan, pe care au pus s/ăpânire un fon Dolofan, care a /ăia/ şi spinii de pe acea jumă/aJe de moşie în posesială spalarului Gheorghi Sămjorj.
Act. Muzeul Saint-Georges
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INSEMNARI
28·31
Tnsemn ă ri

din „Condica de casă" a Mitropolitului Neofit I Cretanul (1738 -1754)1

III
Din noii/a urmă/oare se poale vedea cam cari erau sculele
unei Jir:ografii pe alunei.
Dichisele şi sculele tipografiei care sănt în seama eclisiarhului.
Dec. 1 leat 7251 (1742)
I menghinea mare ; 1 cleşte mare ; 1 cleşte mai mic; 4 ciocane : 2 mai mari şi 2 mici ; 1 pilă mare; 6 pile mici ; 3 pile şi mai
mici ; 24 pile mitiutele (sic); I pilă oablă; 4 dănţi2; 2 fierăstrae
mici; 2 spiţelnice ; 3 sule ; 1 perghiel mic; 1 tigal mare de fier
pentru vărsatul slovei şi dooa mitiutele, 1 topor; 4 perii; 184 matrecii de aramă; 2 izimetori (sic); I piatră ţincu ; 1 căldare i o ti·
gae ; 1 piatră de frecat chinovar ; 1 gium de aramă ; IO icoane să
pate chipuri de sfinţi ; 24 stelpi (sic}; 1 hier dela uşa cuptorului
unde varsă slova; I vinpielău i 1 dreptariu de alamă.
IV-VI
Alle însemnări, mai deparle, risipile pe diferile file şi referi/oare Joi la lipografie mai suni:
Chieltuiala ce să face pentru tipografie şi foiţă pentru ceale ce
am tr.imis să aducă tipografii den lăuntru den ţara ungurească
cum arată toate în jos anume (Dimitrie, Dima, Gheorghie).
•
Dec. 8 leat 7249 (1740)
2 instrumenturi.
180 mătrăci cu mare cu mică; 1 tigae de topitul plumbului; 1
antimoniu; 2 teascuri ale tipografiei s'au tocmit să să facă la Braşov .

•

îl. 220 am dat dumlnealuiJ Clucer Andronache pentru tipografie.
6 bale de hârtie câte au venit dela Veneţia, în bală câte 8 tocuri.
VII
Aliă

însemnare:

popa Udrea zeţar la tipografiea de sus. Să i să dea
pă lună câte tl. 3 noi şi mertic după obiceaiu: pită şi vin şi bucate şi să fie scutit dă bir şi de plocon şi să lucreaze cu dreptate şi bine. Să nu lipsească când va fi lucru nici decum.
Dec. 17 leat 7248 (1739).
VIII
Aliă însemnare e referi/oare la vânzarea căr/ilor legale ş1
S'a

aşezat

dezlegale:
Sănt în seama Iorgăi legătoriul de cărţi 4 mineaie legate şi 9
poucenii să le leage şi aducându-le, să-i plătim noi legătura.
1

Vezi no. trecut, p. 79-80.

2 Dălţi

(?)
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Pouceniile să să vânză legate po tl. 8 pol 1 însă să ia milropoliea li. 7; arhimandritul Calin ic tl. pol; eclisiarhul tl. pol; legăto
rul de cărţi li. pol.
Iar dezlegate să să vânză po tl. 7; să ia mitropoliea tl . 6 ; arhimandritul Calinic tl. pol i eclisiarhul tl. pol.
Dar mineaile legate să să vânză li. 12; însă să ia mitropoliea
tl. 10 pol; Calinic arhimandrit li. pol; eclesiarhul li. pol ; legăto
ri ul de cărţi tl. pol.
Iar dezlegate să să vânză tl. 11 ; să ia arhimandritul Calinic tl.
pol ; eclesiarhul li pol. iar mitropoliea tl. 10.
Bucoavnele să să vânză bani 60; mitropoliea să ia bani 54, iar
eclisiarhul bani 6.
C. N. Mateescu
CRONICA
N. Iorga: Armenit şi Românii: o paralelă Istorică. Cu prilejul
unei mari donaţii fiicute de Origoro Buiucliu, Academiei Române, d . Iorga, ue dă
istoria Armenilor, care pentru Români prezintă un interes mai m~re de cât ori
ce istorie a ori c!lrui popor, căci din condi\iunile fizice şi politice în cure se
desvoltă naţiunile armene~ti, reiesă împrejurări cari se găsesc şi în i:;;toria noostrli.. Partea din urmă se referă le rolul pe cari l-au avut Armenii în Europa ~i
în deosebi în mijlocul Românilor.
" Vasile Pârvan: Ştlrl clin Dacia Halvensl11. Se studiazli. 36 de ră·
măşiţe istorice aflate în unele cetăţi rom'lne ale Olteniei şi Munteniei de ozi;
ele se dau în desene şi fotografii.
* D. Furtună.: Două catehisme ale monahului Neofit. D-l D.
Furtunii, poate acum deplin teolog, harnic, răbdător şi priceput cercetător al
trecutului, editeo.ză dou1 catehisme întocmite de botezatul rabin, c1lngărul Neolit, „pe1:tru jidovii cei p ro.7ti şi n e învăţaţi" şi altul "pe ntru un jidov ravin învăţat", însoţindu-le de uneh ştiri privitoare la convertirile veacului XV III,
ale ereticilor,-creştini s chimbatici,-cu sau fără nou botez, dar totdeauna cu
naşi ori vechili de naşi, şi ale evreilor, precum şi câLeva ştiri privitoare la a ceastl aleasă faţă monahală. „cel mai mlc între monahi, Neofit".
Făcută în mare parte pe temeiul materialului indedit, lucrarea aceasta uduce
nldejde pentru viitorul d-lui furtună , şi pentru desgroparea vechii noo.stre
vieţi religioase, d e care ue-am rupt cu totul, şi noi, ~i cei ce-ar trebui s'o ducă
mai departe.
• Părintele protopo•p /. Lupaş din Sălişte, a fost ales membru corespondent a.I
Academiei Române pentru secţiunea istoricii, în locul d -lui C. Giurcscu , al•Js
r.
membru activ.

1

Câte opt taleri

şi

jumatate.
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b. D. Căpil. P . Oane, Bârlad, 3 lei. D. Căpil. Popovici-Bâznoşeanu, Zlătunoia, 3 lei. D. C. Crupenski, laşi, 3 lei. D-na
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n 'ONATORII Muzeului Saint-Georges:
NADIA BALTA Botoşani, CAPITAN G. MICLESCU, Botoşani.
. D-na NEGRUŢI, Berheci. Dr. G. PATZELT, Bucureşti. Doctor
NORBERT ŞTEFAN DOMBROVSKI, Constanţa. LOCOT. AL.
VIIŞOREANU . LT.-COL. IOAN BOTEZ, Bucureşti. MAIOR I.
NEGULESCU, Bârlad. ELENA MAIOR PRUNCU, Bârlad. MARICEL MANOLIU Bucureşti. MIHAI CARP, Bârlad. VICTOR
BELDIMAN Hohenheim (Germ.) ECATERINA TUDURI,Bârlad
OLGA GENERAL ADJUTANT PREZAN Schineta-Vaslui.

D·nii
sunt

în urmă cu plata abonamentului
a-l achita, acesta find singurul sprijin al revistei.

Abonaţi rămaşi

rugaţi

JON CREANGA, Revistă de limbă,

pulară.

literatură . şi artă

po-

Anul VII. No. 6, pe Iunie 1914, cuprinde :

Ciauşanu: Superstiţiile poporului Român în acu ale altor popoare vechi şi nouă.
n. J. Dumitrascu.-Despre Strigoi (Moroi).
Const. Solluz, I. Coslătbestu.-Cântece bătrâneşti.
Dumitru I. Popescu. - Poveşti.
I. Lupescu. I. Brătulescu, C. G. Yartalamei, [. Rădulescu·Codin, Traian Gennan. [. Atanasiu.De-ale copiilor.
llarie Ondal. C. n. Mateescu. Y. Popescu, M. Barbu, Ion Sm.- Povestiri şi le·
gend~
Od. A. Apostol. C. M. Popescu. G. Polcovnicu, S. P. Colibaşi.-Boli la oameni, leacuri şi descântece.
George A. Cosm&1iti.-Vorbe adânci.
natalia Gh. Pritop, I. Brătulescu, St. Manole, Andrei Dumitrescu. Const. Solluz. Ion n. Popescu,
George [. Coostaotioescu.- Cântece.
C. I. Dumbravă. I. n. Romanilă- -Glume, jâtii, taclale.
P., n. I. Oumitraşcu.-CRONICA.

T. Pamfile.-G. F.
semănare
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REDACŢIE .

Poşta:

D-lui /. N. Popescu. Le -am primit. Sunt însă prea
nouă şi fără pret pentru obşte. Le păstrez şi cu un prilej, le vei avea.

DE LA MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE
ETNOGRAFIE AL JUD. TUTOVA:

ŞI

Subscripţii:

. I 00 .00
Revista J\·\ IRON COSTI N.
5.00
D. Gherasim Macri, Bereşti.
D. Dimitrie Crăciun, Dirigintele oficiului Bereşti.
5 00
D. O. Popa, Impiegat o!iciul Be reşti.
5.00
D. Lazăr Penco~·iciu, comerciant Bereşti .
4.00
D. Marcu Kaner.
2 .00
D. Oh . Lazăr, agricultor Bereşti .
5.00
D. V. Nechita, Directorul Băncei <M oldovei de j os ~. l3ereşti. 2.00
D. Tndan D . Mardare, Administratorul plăs ii Bereşti.
. 2.00
Onor. Banca Bereşti.
. 2C.OO
O. Papiliu Iancu, Bereşti.
. I O.OU
D. Ion G . U rs u, Măluşteni - Covuriui.
. 3.GO
D. Const. Stă nce scu, Direct. Bă nc ei Bereşti.
. 5.00
Ono r. Banca popula ră <Horincea„
. 10.UO
O. Nicolau, Bereşti.
. 5.00
On or. Banca <Tache Protopopescu ) din Bereşti.
. 10.00
D. Petracht> Bălan, proprietar Bereşti.
5.00
D. Mihail Pantelimon, judecăt or Bereşti.
5.00
D. M. Kuuf man, Bereşti.
5.00
D. Aurel V. Catăn, Beresti.
2.00
D. G. Strătulescu , Institutor, Bereşti.
5.00
Total . 215 .00
se află depusă spre creştere la banca <TacheProtopopescu» din Bârlad .
Această sumă
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~
https://biblioteca-digitala.ro

..\uul 11.--No. 7.

Iulie. 1914.

MI RON COSTIN
REVISTA DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

A p:ue o datii. pe ltnu\

Redacţia:

Strada Corbului

Y Administraţia: Str. Traian, 13

--BARLAD--

MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE ŞI .ETNOGRAFIE
AL JUDEŢULUI TUTOVA
Un muzeu regional nu este de obiceiu aceea ce se spune repede
este. Trecutul nu-şi ţine închisă povestirea lui numai în slovele documentelor şi ale înscripţiilor făcute de mână omenească, sub
îndemnul atâtor patimi şi gânduri ascunse. Trecutul stă şi în acele manifestări naţionale strâns legate a!At de vremea din pricina căreia suspină Miron Costin cronicarul, cât şi de pământul
peste care vremea îşi spune cuvântul. Un act de închinare, un fir·
man de întărire, o anaforă de divan, o hotărnicie a vornicului de
poartă, un zapis între doi răzăşi, câteva cuvinte săpate de-asupra
uşii unei bisnici, da, sunt urme istorice, unde adevărul de multe
ori va fi purtând alt straiu de cât cel cuvenit; deci cât de mare
este folosul care se poate trage din cercetarea lor? Atât cât va fi
de înţelept şi de răbdător cel ce va avea în mână această moş
tenire a trecutului.
Rămân însă două comori descoperite, pe lângă cari trecem în
toate zilele, fără a le da băgarea de samă cuvenită şi cari tocmai
prin uşurinţa cu care ni pot aduce mărturiile, sunt în stare să ne
vorbească înlr'adevăr, nu de un trecut prea îndepărtat, ci răspicat
şi sigur de unul mai aproape de zilele noatre, care ne este scu)np
tocmai prin faptul că ne este vecin.
Aceste două comori sunt etnografia şi folclorul.
Folclorul,-manifestaţiunile sufleteşti ale poporului, -aproape ni-l
cunoaştem şi arhivele unde dânsul îşi aşează necurmat bogăţia,
se măresc 11'eîncetat. Ar fi de-ajuns să pomenim vechea revistă
« Şezăloarea » din Folticeni, «Jon Creangă» din Bârlad şi publicafiunca Academiei Române «Din viea/a poporului român», fără
a mai înşira nenumăratele colecţiuni şi cercetări făcute de atâţi
inimoşi de vre-o cinzeci de ani încoace .
Etnografia însă, - r.ianifestaţiunile concrete ale poporului nostru, că
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acele cari fac legătura între trupurile noastre şi lutul pe care-l
călcăm pe de o parte, iar pe de alta între trup şi văzduhul în
care ne mişcăm, nu ne-o cunoaştem. Această înfrăţire între om
şi fire, această robire reciprocă, nu s'a făcLtt după porunci vremel·
nice, ca învăţărura ce s'ar trage din cercetarea ei să aibă temeiuri vremelnice. lnfrăţirea aceasta, s'a făcut cu încetul şi prin urmare cuvintele cari stau închise în urmele ei, trebue să se bucure
de o mare credinţă şi de o cinste tot aşâ de mare caşi întocmi·
rile supuse întâmplătoarelor patimi.
Istoria-care e cercetarea trecutului pentru a lumina viitorul, tre·
bue neaparat să asculte aceste trei soiuri de dovezi : . documentele omeneşti, documentele sufleteşti şi documentele etnografice.
Cine strânge material istoric, aşteptând ziua cercetătorului priceput, trebuie să . te aibă în vedere pe toate.
Un car de demult, un plug, o cruce de ţintirim, un covor, o horbotă , un port local,-care e de o sută de ori mai sfânt de cât
«portul naţional „ pe care « Furnica~, il trimete contra ramburs ori
unde şi oricui,-un bolovan de clisă, o lozniţă de perje, şi altele,
toate, lângă sacul de hărtii vechi a lui Harţă-răzăşul, trebue să fie
scumpele podoabe ale unui muzeu regional, care grăeşte mai pe
înţeles şi mai mult de cât cea mai mare colecţiune de mărci postale ori cărţi de joc, menite să macine vremea poate a unui foarte cum se cade maniac!
E aşa de greu de a înfiinţa un ast-fel de muzeu regional, care
însemnează o casă ce înainte de toate trebuc să chezăşuească averile strânse în încăperile sale, şi care trebue să se deschidă de
atâtea ori pe an , când drumeţi iubitori vor bate la uşă şi profe·
sori inimoşi vor cere .5ă facă şcolarilor tălmăcirile cuvenite ? Un
ast-fel de muzeu, nu se poate întemeia cu prea mari greutăţi.
El va cere mai ales bani şi nu banii sunt cea mai de răpenie
lipsă a noastră.
· Bârladul şi judeţul Tutova, bun leag<'in de porniri frumoase, şi
cu atâtea inimi de bine, îl pot ridica în câţi-va ani.
Această revistă, pornită acum un an aici, bine găzduită şi mulţumitor ajutată pănă azi, îşi face o datorie să roage pe oricine
ca s'o ajute la înfăptuirea ideiei unui Muzeu regional de islorie
şi

elnografie al jude/ului Tu/ova.

Prin aceasta nu înţelegem să ne aşezăm în calea nimănui.
Actiunele paralele, pornite şi nutrite de o conştiinţă şi o dra·
goste curată, nu se pot întâlni de cât în acelaş loc, grăbind prin
aceasta îndeplinirea unei dorinţi obşteşti.
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Revista Miron Coslin deschide astfel subscripţiile cu 100 de lei.
Sumele ce se vor trimite Administraţiei, se vor publica-ca de alt·
fel orişice va interesa muzeul, pe una din paginile ei.

T. Pamfile.
DOCUMENTE
198.

c. 1648.
ţ Eu Costantin Şoltuzulu de Fălciiu şi doisprăzeci părgari şi
popa cel domnescu Ghi[olrghi, cornu au vinii popa Măndălacu îna·
inte no[a]stră de nimene nevoit, ce au vinit de [a] sa bonă voe,
ce au dăruit pe popa Avrintrie din Berteşti cu o parte de ocină
din satu din Morgeni ce s'a alege dintro în (=un) bătrăn a tree par·
te, parte den giosu. Como {-=--cu ml îu datu ace moşie pentru sufletutu soacră-sa Agahie, sora lui Crocianul şi a lui Bălanu şi prin·
tru {sic] sufletulu preutesei lui, Anei şi d fetei sale a Ionei şi a
altor feciori ai săi. Noi decă amu văzutu de [aJ sa bună voe de
[aJu datu danie popei lui Avrintie, noi înc ă a mu făcutu lui scrioare ca să-i hie lui
moşie şi fecioriloru lui şi nepofiloru lui.
Şi cine s'a alege de[nJ sement[iJe lui, să
hie luru f-=lorJ moşie. Eră eră (sicJ cine
s'a amesteca preste scrisore nostră; să
hie treclet şi proclet şi anafteman şi să
hie blăslămat de trei sute de otefi ce să
sălăşluescu întru V6 Nichie
Această mărturie se află pomenită într'o carte de judecată pentru Murgeni din 1784

Mai 25,

împreună

cu

altă mărturie

din 7155.

A. Saint-Georges
199.
1776 Iulie 5.

Io Grigorie Alixandru Ghica vvoda bo1iu milsJ. gpodar zemii
moldovscoi. Credincioş boerii Domniei meii·, dv. Petrachi Vam[eJşul i Ghiorghie Costandachi, ispravniCii Tutovei, i Iordachi Ghica
med[elnice rl i Antohii Jora şeijrarl i boeriu l nostru Ştefan Mirce
vornicul de poartă, să face ştire că Domnii meli au dat jalobă
Costand in Borş ol Tutova şi cu a l ţi fraţi şi niamuri ai lui, răzeşii
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de · moşie Obărşenii ot Tutova, arătănd că afară de giumătate de
sat ce esti lor baştină în Obărşeni, ar fi mai avănd numiţi Costandin Borş şi dintr'altă moşie Tomenestii cumpărături, şi cerşănd ca după scrisori şi zapis încredinţat ce ari, să i slăl aliag ă
şi să i se hotărască moşie lor. Iată scriem dv. să mergiţ i acolo
la aceli numite moşii şi să străngiţi pre toţi răzăşii şi înpregiuraşii şi după scrisori şi mărturii a bătrăni. să li-s aliagă şi să li
să hotărască moşiile jăluitorilor, stălpindu-le şi cu petri hotar, după cari .alegiri şi hotărări ce li veţ faci, să daţi şi mărturie hotarnică în semne iscălită de dv. şi de toţi răzeşii şi înpregiuraşii ce
să vor întămpla la hotărăt, cari mărturie hotarnică să-s trimitlăl
aice, ca să să cercetezi de dl. vel Iogf, ş'aflăndu-s a fi cu cale, să
li-s de şi întăritură de cătră Domnie me. Iar neodihnindu-s lă] vreo
parte cu alegire şi hotărăre ce li veţ faci, cu zi de soroc şi cu
mărturie dv. să vie la divan . Aciasta scrieru.
Lt. 1776 Iuli 5.
L. p. d.
Procit. Vel Jogf.
Pe verso, jos: S'au trecut la condică şi s'au scris de Iordachi
condlicariull.

lnsemnare pe o f a/ă

albă

:

funii stj. Măsura Obărşenilor
18 funii fundul din ulmi în sus cu săcătură
22 ·funii din ulmi pănă în ştejări
41 funii din ştejări pănă în piatră la prisacă.
69 3 stănjăni din hotarul Dabijăi, pănă într'a Cozmii.
~ârlad .
V. C . Nicolau

200.

c.
Diiala lui Slale

1800.

Ciolcă

din

Vălsăneşli-Argeş.

OP vreme ce întâmplarea cea viitoare este nevăzută ş1 msuşi
îngerilor necunoscută, pentru că mţmai la Dumnezău toate sănt
cunoscute, drept aceea eu State sin Ionu Ciolcă din satul Vălsă
neşti, am socotit mai nainte până a nu mă coprinde sfărşitul vieţii miele şi pănă îmi săntu minţele întregi şi sănătoase să făcu
diiată şi s ă dovedeascu găndul mieu cătră moştenitorii mei cei
aleşi cu cari voescu să chivernisască averea mea mişcătoare şi
nemişcătoare după petrecerea mea din vieaţă. Ci mă rog lui Dumnezău ca unui milostiv să-mi erte multimea păca tel or mele cele
ce am greşit ca un om într'aciastă lume. Mă rog şi tuturor creş
tinilor cu ce voiu fi greşit să mă erte şi de mine să fie ertaţi
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toţi căţi îmi vor fi greşit şi verice rău mi-ar fi făcut. După aciasta mai întăiu de toate:
Lasu pe sotiia me anume Floarea sin diiaconu Tudorache ot
Leiceşti dinpreună şi cu fetile mele anume Bălaşa şi Sultana ca
să stăpăniască din moşie a tree parte, afară din zestrea ce o
amu a treia parte ce mi s'a venit din moşia părintească şi am şi
o sălişte de pruni ce am curăţit mărăcini şi i-am pus şi mai am
o livadă de pruni în deal deasupra satului care vine pă loc neînpărfit, şi cui i s'o veni, să-ş ia dijma.
La Dancu sin Oprea Ungureanu tl. triizeci şi cinci şi Adam cinci
şi rachi u detri lsicl.
La Oprea, tatăl Danului tl. noo un ort
La Lazăr sin Ispas, tl. zece şi jumătate
La Ion Alghini tl. treizeci şi jumătate
La Toma cumnată-său zece şi parale patru
La Ion Cioban cinci şi un zlotu
La Radu Vă cariu şapte
La Costandin brat trii şi un zlotu
La Stan Vacariu şase şi jumătate
La Mitu din deal cinci şi un zlotu
La ~\oise sin Moisă treizeci şi unu
La Ion Porcaru zece şi cincisprezece parale
La Sandu Catinchii şase
La Ion sin Din Cojocaru treizeci şi doi
La Neculae Popescu trei şi jumătate ce nu i-a luat dela Ghiţă
Olteanu.
La Neculae sin Croitoriu lşasiJ
La Ion Mocioc treisprezece şi jumătate.
La Gheorghe sin Moise tl. şaizeci
La Marin sin Barbu ot Muşeteşti cincizeci şi patru pă rănsă,
suta noă lei, afară de tl cinci
La Ion Bondoc ot Muşeteşti cinci şi un ort şi oca porumb 12
La Ion Săvulescu un sfanţu
La Matei ot Muşeteşti trii mii de şasă (sic)
La Călin tot de acelea doo mii
La Ghiţă Ţăgan ot Brătieni, trei sute ocă rănsă şi noaă lei daţi
din mână.
La Radu ot Oeşti la căşărie doă sute opt zeci rănsă
La Ghiţă Alghini opt lei ot Haref, rămaşi după rănsă
La Neculae ot Oeşti un leu
La Radu Trăi stariu noo lei rămaşi după rănsă
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un leu şi părale patru
ol Stroeşti doozeci şi doi şi jumatate.
Neculai al Udri şaisprezeci daţi pă prune
Ioniţă Răţescu douăzeci doi şi jumatate
Costandin Ţigan ot Stroeşti opt
Din Zidariui ol Stroeşti patru şi jumatate
Ioniţă Galaction doozeci şi doi şi un ortu
Ivan Cruceriu cinci zeci de doge să mi le dea la toamnă ol
Ion sin

Pătru

Ghiţă Ţigan

Stroeşti.

La Ion Căldare trei zeci şi trei ce i-au luat pentru cumnc1lă-său
Ghiţă al Radii.
La Omu Ţigan al[uij Gheorghe Lăutaru unsprezece
La Ghijă brat cinci şi jumatate
La ta[tă]-său trei şi jumatate
La Ion al Udri şase şi jumatate şi o mie dăo sute ole
La Rădu Lupu cincizăci oca rănsă uscată ot Costeşti
La Niţu Lupu cincizăci oca rănsă verde ot tam.
La Gligori al Linţăi Cincizăci oca rănsă uscată
La Ghiţă Lemnăroe şaizăci de parale
La Dumini al Udri patru şi jumătate
La Vasile Ţigan patrusprezeci şi jumătate şi parale 20
La Ion Căldare noaspreci şi un zlotu
La Ene Ţigan şase
La Ion Purcariu o sulă oca rănsă uscată şi doozeci de porumb
La Costandilnl sin Din Argheru un sfanţu pă rănsă
La Dumjnea[lui po[lJc[oJvnec Neculae şase vedre şi patru oca
rachiu au să-m dea.
Şi aciasta am lasatu eu State sin Ionu Ciolcă ot Vălsăneşti.
© Eu popa Sandu, martur... ot Vălsăneşti.
\' ălsăneşti-A r~eş.
Act. G. Florescu.
201.

1801 Naiu 20.

Eu Herşul sin Lupu jăd[ovulJ adeverez cu acestu zapis al mieu la
jupânului Gavriil Dascal precum că Mihaiu feciorul lui Nistor Blănar ce au tinut pe Tudora fata răposatului Andronachi Caramalău , rămăind la scăpăciune şi la datorie, s'au rugat de min e
şi le-am făcut bine cu 600 de lei cu vade de 10 ani, cu zapis puindu-mi şi amanet o dughiană cu casă din dos ci au a vu t-o ză s
tri de la socrul lui Andronachi Caramalău, dându-mi-o supt stămăna
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pănire

pentru dobănda banilor păr la vade, după cuprindere zace am dat unul la măna altue, cari sapisă înpreună cu a·
ceasta s'au dat la măna numitului Gavril Dascal. Cari aciastă în·
prumutari de bani au fost înainte arderii focului şi după ardere
rămăind numai locul, făr bina, şi eu apucăndu-i ca să-m dei du·
ghiana cu casa iar la stăpânire, după tocmală ce am avut, n'au
dat măna nici unui din cei iscălit în zapis ca să-m facă dughiana
şi casa iar la loc făr numai numitului Gavril Dascal, la care fa·
cere a binalii au cheltuit doa sute cinzăci de lei deosăbit du!:Jhiana, neavând loc deagiuns din dos au mai cumpărat loc de la un
protopop Ştefan, care şi pe acel loc au dat una sută lei. Care la
toate aceste am fo~tu faţă. Şi la înplinire vadelii de 10 ani mi-au
răspuns numitul Gavril Dascal tot banii deplin, aceli şasi sute de
lei pre cari i-am primit în măna me. Pentru cari i-am dat zapisul de datorie la fsjcJ au fostu la mine înpreună cu acest zapis.
Şi cându mi-au dat banii, au fost şi alţi negustori cinstit fată şi
pentru adivarată credinţă am iscălit însumi cu măna me jădoveşte.
/scă/eş/e.
1801 Maiu 20
pisălor

Act. împărtăşit de ci -I Prof. N. Apostol din Roman,
Academiei Române.

şi după

poruncă, dăruit

acum

N. Apostol

202.
1806 Aprilie 14.
Răzăşjj

de

din Blăgeşfj, /. Covurlui căire Domn penlru slăpănire

pămânl.

Pre

înălfate

Doamne,

Jăluim

milii şi bunătăţii lnălţimii tale pentru mare supărare şi
sărăcie ce ni-s pricinueşte despre Ion Dărăngă, Măriuţa Dărăn·
geasă cu alţii ai lor, neamul lui Ioniţă Dărăngă ce să află răzăş
cu noi, la moşiia Blăgeştii din ţănut Covurluiului. In vremile de
mai nainte un Sandul Scurteţ moş al nostru fiind on1 stărp, au
făcut danie o vie cu pomi lucrătoare i vii părăginite cu livadă
roditoare şi o livadă iar roditoare în silişte satului Blăgeştii, unii
nepoate a sale, Măriuţii ce-au făcut-o un Ioniţă Dărăngă, şi la aciastă danie, la facere dieţii s'au îndatorit Măriuţa şi bărbatul să u
Ioniţă Dărăngă ca să-l grijască la moarte şi după moarte, dup ă
rănduiala legii creştineşti cu toate cele trebuincioasă . La care în.d atăş Ioniţă Dărăngă cu Măriu ţa fămeia sa. după ce au luat aciastă diiată , au pus şi stă pănire pe aceste acareturi ce s'ău arăhttps://biblioteca-digitala.ro
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tal mai sus, ia r la părţile de moşii, acelui bătrăn nu s'au întins
cn stăpânire .
Pre înălţate Doamne, în vremurile de atunce pără a nu să să
vărşi Sandu! Scurteţ au venit un Tătar şi apucându-l de 12 lei
datorie ca să-i plătiască, şi neavând putinţa ca-s plătiască banii
Tătarului, l-au luat de grumaz Tătarul pe Sandul Scurteţ să-l ducă ca pe un rob la casa lui să slujască. Apoi, văzăndu-1 neamurile la această urgie cu Tătarul acela, l-au luat din măna Tătaru
lui şi l-au adus dinpreună cu Tătarul la Ioniţă Dărăngă şi la Mă
riuţa, soţie sa, cărora le fă cusă danie acareturile ce s'a u arătat
mai sus şi în datorindu-1 ca să plătească aceşti 12 lei Tătarului ca
un ul ci . stăpănia acele acareturi, pentru ca să scoată pe acel
Sandul Scurteţ din măna acelui Tătar ce vre să-l robască. At unce
Ioniţă Dărăngă s;au lepădat de acele dănii lepădănd şi zapisul la
Gheorghiţă D orobăţ şi pe urmă Gheorghiţă Dorobăţ s'au vorovit
amăndoi cu Io ni ţă Dă răngă şi au dat Gheorghiţă Dorobăţ 6 lei şi
Ion iţă Dărăngă 6 lei şi aşa au plătit pe Săndul Scurte{ de datorii. Apoi în urmă, după aceia Ghiorghiţă Dorobăţ şi cu I oniţă Dă 
ră ngă s'au învoit la stăpănire acestor acareturi, rămăind ca să
stăpăniască Gheorghiţă Dorobăţ viia cea părăginită cu livada şi
Io niţă Dărăngă să stăpănească viia cea lucrătoare cu livada ei şi
cu altă livadă în silişte satului, ca unul ce era dator să grijască
pe Sandul Scurteţ la moarte şi după moarte. Şi neavând Io ni ţă
Dărăngă purtare de grijă să grijască pe mort, i-au luat diiata din
mănă Ştefan Buţă şi Gheorghie Trufaş şi i-au dat sănet că-i va
da diiata dacă a griji pe mort. Acum acei cari au luat diiata au
murit şi ei cu acel sinet cerând diiata să întind cu stăpănire şi
în părţile de moşie cu chip c'ar fi scris într'ace diiată şi părţile
de moşiie. Şi având pricină de giudecată cu dănşii la dlor păr
călabi de Galaţi, ne-au îndatorit ca să le dăm diiată , ori nedăn
du-le diiată să fie părtaşi înpreună cu noi la toate părţile de moşie ncelui bătrân. Noi, milostive Doamne, ca unii ce ştim că di·
iata nu se află la noi nici întrănsa nu-i volniceşte a fi stăpănitori
în părţile de moşii a Sandului Scurtef, alt chip n'am socotit de
căt să scoatem asupra acestei pricini carte de blăstăm de la preos.
Părintele Mitropolitul înpreună şi o luminată carte gpod. către
dlor părcălabii de Galaţi, ca cetindu-să carte de blăstăm întru auzul neamului Dărăjn]geştilor, să · s descopere adevărul, ca să ne
putem afla dreptate.
Robii Mă rii Tale, Ion Buţă, Gavril Stră tulat şi Ilie Trinche ot.
satul Blăgeşti, ot fănut Covurluiului.
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Dela Logofe{ie ce mare
cinst. dumv. părcălabii de Gaiali.

Din jaloba aceasta pre larg vefi înţelege arătare şi cerire ce fac
Deci fiind-că pentru acestă pricin ă au scos jăluitorii carte de blăstăm dela preosf. Părintele Mitropolitul, să scrie dumv.
să înfăţoşaţi pe amândouă părţile (rupl) să puneţi acolo la cal c,
de a nu ma i rămăne pricină , între dănşii şi de punere la cale ce
ve ţi face, veţi înştiinţa şi aice ca să fie ştiută pricina.
1806 Apr. 17.
Blăgc~ti-Tutcm\.
Act. G. Iancu.
jăl uitori i .

203.
1815 Nartie 16
Mai mul/i preo/i din Munlenia, cer să fie rcinlegra/i în prea/ie ; cercclarea făcută de arhiereii Jilulari, Vencdicl Troadas şi
Ioanichic Slralonichias.
Prea Sfinţite. Stăpân e,
Cu răuri de lacrămi izvorătoare udăm aşternerea urmelor milloJstivirii Prea Sfinţii Tale, că noi cei ce am fost împotrivă urmă
tori arhipăstoreştii porunci Preosfiinţiilor Voastre şi după vinile şi
din prostime greşăli ce am urmat, după cădere ne-am argeşit dă
Preasfinţiia Voastră, apoi cunoscăndu-ne noi înşine greşala noastră am cunoscut că după cădere ni s'au pricinuit. Dar tot nu săn
ltemJ supt dăsnădăjduire , căci puind în mintea noastră multele
chipuri ale acelor greşăli atât înaintea lui Dumnezeu, căt şi a stă 
pânitorilor aice jos, a cărora învitare ne-au îndemnat şi pe no i
greşiţi i, iarăş cătră maica noastră sf. biserică . care o vedem că
st ă cu braţele deschise primind către sâneş pă tot căzutu l ce să
pocăeşte; apoi mai văzănd şi arhipăstoreasca mil!oJsărdie a Prea
Sfin ţii Voastre şi văzăndu-le pe amăndouă blânde şi lesne ertă
toare prin cucernicia ce o face ţi, căde m cu rugăminte măcaru că
nu săntem dăstoinici să ni-l hărăzească talantul cel pierdut, şi
prin zapis ce-l vom da în condica d!u]hovniceştii consistorii cu
coprindere că de acum înainte vom face cu desăvârşit părăsire
urmărilor celor trecute, şi după cum ne-am făcut pildă căderii ,
ne vom face de snoavă prin pocăinţa sculării, şi oricând ne vom
mai dovedi a urma ca mai îm1inte nu aşa să fim pedepsiţi, urgisăţi şi ruşi nap. ci împotrivă ş i cu aspră !pedeapsă! atăt bisericeşte
căt şi politiceşte, numai să ni să dea ertăciune şi blla l ~losloJ vle -
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nie, şi cum Duh[ull sf[ănt] va lumina pă Preaosfiinţiia Ta asupra
noastră.

Ai Preaosfiintii Tale
preapleccaţi

Popa Ioan ot Bojăneşti
Popa Badea ot Voiteşti

sud Popa Radu ol Corşor
IDin sud
Gorj Diaconu Ghiorghe ot Grecq Vâlcea 1

J Din

l

Din par/ea Milropoliei se pune aceaslă rezolu/ie:
frafilor Arhierei Troadas şi Stratonichias împreună cu cuceniclil
clirici şi teo r isiţi jalba aciasla arătăndu-ne în seri chibzuirea ce
veţi face asupra aceştii pricini. Pi;celea. 1815 Mart. 14.
Chibzuirea archiereii'or şi a „cliricilor" sună aslfel:
Prea Sfinte Stăpµne ,
Ascultănd poruncci Preaosfinţii Tale ce ni se dă [asupra! aceştii
jălbe ce au dat Preaosfinţii Tale preotu popa Ioan ol Bojlănejşli
i preotu popa Badea ot Voiteşti sud Gorji, i preotu popa Radu ot
Corşor şi diiaconu Gheorghe sud Vălcea , din eparhia iubitorului
dă Dlu]mnezeu episcop al sfintii episcopii Rămnic, ca cercetăn
du-le jalba să făcem preaosfintiei Tale !ştiut] prin anafora. deci
ne-am adunat la un locu şi după arătarea ce le-am făcut, am vă
zut că ş'au cunoscut înşile greşala ce au urmat şi dreapta pedecipsă ce li s'au dat, nu dă coprinderea bisericeştilor conoane
cu desăvărşită catarisire, ci după milos1ivirea Preasfinţiei-Tal e cu
arghilă î!1treagă, ca viindu-şi în simţire, şi pocăindu-se desă vârşit
iarăş prin sobor bisericesc sa slăl erle, precum să cop:·inde la
preasfinţită întărirea anaforalii noastre, ce s'au părut asupra greşelilor lor. Deci părerea noastră asupra ceririlil jăluitorilor este
acasta: Fiindcă numi·iilil dă sineş năzueşte lsicl la pocăinţă iarăş
la milostivirea sfinlii biserici, dănd şi zapis înşile că vor fi supuşi
şi următori întocmai bunelor orăndueli şi învăfături ale sfintii biserici, şi ascultători desă•Jârsit, poruncilor arhereului din eparhie,
precum mai pe largă pliroforie să va da Preasfinţii Tale dă că
tră zapisul lor. ce l-au dat la d[ujhovniceasca judecată, socotind
că sfănta bis~rică ca o maică mult doritoare da ai ei fii, va pri ·
mi şi pocăinţa acestor fii ce au greşit, precum vedem că şi mai
nainte n'au lepădat dela braţele sale cele deschise pă .cei ce s'au
întors cătră dânsa cu desăvărşită pocăinţă. Rugăm milostivirea
Preasfinţii Tale ca şi aceşti pocăiţi să-ş dobândească ertăciune ,
d â ndu - li-să bllaJglolslovenie a·ş primi iarăş starea ş i cinstea ce
au avut înt ă i, s ă vârşind cele bise ri ceşti după daru l ce li s'au dat,
1

Academia

Rom ână

Ms. 648, f. 40.
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iubitorului de Dzeu Chir părintelui episcop, arhiereul
o fi primită pocăinţa lor şi a avea hlla]glo]slovenia după hotărărea Preasfinţii Tale şi cum Dlulhlul] sfănt va lumina pă
Preastfinţia Ta.
Semnal în greceşte: Troadas Venedictos,
815 Mart 26

scriind
eparhii

şi

dă

ln rom.: loanichie Stratonichia, Protlopop] Voicu)
t!opop] Gheorghe, Popa Radu epitocrisiat.
Milropolilul Nectarie pune

această

iconom, Pro-

rezolu/ie:

Nectarie milost bojiu Arhiepiscop i Mitropolit Ungrovlahii.
lubitoriu le dă Dlu]mnezeu intru Hr. frate episcop al Rămnicului
pentru rugăciunea ce printr' acastă anaforă ni să face dă cătră soborul frafillor] arhierei şi a cucernicilor clirici, pohtim pă frăfiia
ta ca să dai voie la cei osândiţi jăluitori , a săvărşi iarăş cele sfinte şi primindu-i a fi înt re orânduiala cetii preoţilor fiindcă au nă·
zuit cu pocăinţa greşelilor lor la mila bisericii ; acasta scriem.
Pcr.elea.
1815 Mart 19 1

D.

Furtună.

204.
1818 Ianuarie 1.
Tidulă gospod pentru rânduire dumsale stolnicului Costandin
Schilet în lucrare nomocraturei adecă nomafileţi.
Urmează lexlul grecesc.

Copie.

A.

Saint~Georges.

205.
1836 tuli 14.
Cătră

Capilan lordachi Trancu. lscălilii de jos. urmălori
ce au adus preot lacobu Ispasu penlru un car
ş'o căruţă, ce în an trecut mergând după păne, au perii calul
iar căruţa s'au stricat pe drum viind. Adunându-ne la un loc unde şi
11lţi oameni era faţă, şi am pre(ăluiţ calu una sută triizăci lei după dreaptă ... din vreme şi căruta treizăci lei. Pentru care nu lipsim a înştiinţ a dv.
Pecetea salului Aldeşlii, Jin. Tulovii.
fiind

dlui

după tădula

V. C. Nicolau.
1

Academia Ronui111i,

~:s .

618, f. 39 (nou 42).
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206.
1837 August 16.
.Judecă/oria Tulovii hotărfJşte în procesul dintre j(l/uitoru/ Neculaiu Ghionea şi obştea răzăşi/or de lgeşli, prin vechilul căpilan
Toader Grosul oen/ru împărJireo unei sume de stânjăni curnpă
ra/i de la Căpitaneasa Maria, so/ia răposa/ului căpilan lordachi
Smădu.

Copie

încredinţată.

V. C. Nicolau
207.
7841 Fcbruar 7.

Mihail Grigoriu S l ura la 14 April 1840, inainlează p ~· căpila
nul Pelru Schelei in rang de maior.

A. Saint-Georges.

Pergament.

208.
·Material pentru istoria şcoaldor finutale înfiinţate de Episcopia 1:âm11icul11i. 1

XI
1846, Noembrie 25.
Din Oclombrie 1844 G. Lăcuslcanu revine:: ca învă/ălor şcolii
din Drăgăşani şi în 1846 prin rapor/u/ ce urmează, notifică i11grijiloru/11i moşiilor din Drăgăşani malf'ria/ul didaclic ce ar /rebui procurat şcolii
lnvăţătorul şcolii

târgului

Drăgăşani.

No. 7. an. 1846 Noembr. 25

Cinst. D. Marele slugier Gh. Sachelaropolu îngrijitor.
Deşi înlăuntrul aceştii şcoli îşi

are trebuincioasele mobile, câte
cere dupe metodul lancasterian, adecă: tabela alfabelului, băngile după numărul copiilor şi simicercurile sânt; lipseşte
numai un trup de table care se împarte în 5 părfi prc>cum: tablele de silabismu, catihismu manual, partea al 2-lea de manual de
rugăciuni, ta blelele de începuturi de aritmetică şi înscurtări de istorie sfântă. Expusele labie deşi au fost, dar sânt prăpădite şi nu
ne putem sluji cu dânsele. Şi un ajutor de cărtile trebuincioase
pentru copii sirmani, cărora nu le dă mâna părintilor lor să le
cumpere, cu cinste sânteţi poftiţi spre a chibzui cele de cuviinlă.
G. Lăcusteanu .
trebuinţa

Toate actele referitoare .Ja
din delele anilor respectivi.
i

şcoli

sunt copiate din

Arhiva sf. Epicop1i de Hâmnic,

C. N. Mateescu.

Vezi no. trecut, p. 9 '. J 9:2.
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

......

----- .. --- 109
..

209

1848 Februar 14.
Mihail Grigoriu Siurza Vvod, cinsleşle la 1847 Decembne 6,
pe Maiorul Pelru Schefilli, cu rangul de colonel.

A. Saint-Georges.

Pergament.

210.

1848 Iunie 9.
Măsuri

cu privire la

holeră.

Vodă căire domnescul nostru adiotant, Ds. Colonelu Petrachi
Schilet. Domniia noastră luind în băgare de sama bântuirea şi
nenorocirea ce să ameninţă orăşănilor cu ivire şi sporire colerii
aice în capitalie şi dorind a da pătimaşilor cuvenitul ajutoriu precum şi celorlanti lăcuitori, ocrotirea trebuincioasă, însărcinăm pe
dia cu stăruinţă în această lucrare şi vă poruncim ca luînd cuvenitele pliroforii din ecstrncţiile alăturate i din poruncile date
poliţii de cătră departamentul din lăuntru şi comitetul sănătăţii,
să întrebuinfăzi silinfă în unire cu dl şăful poliţiei i dl Evdochim
lacov asămine însărcinat a să aplicarisi întocmai pentru stăn
gire răului. Spre care sfărşif, veţi luoa supt privighere fieşte care
din dv. o parte a oraşului, cunoscînd că pentru mai mult ajutoriu
s'au rănduit în fieşte care cfartal şi căte un osăbit boeriu stărui
toriu,. Iar toate rechiliile (sic) şi înţălegirile formale le veţi ave cu
dl logofătul din lăuntru.

A. Saint-Georges.
211.

1853 Iunie 8
Deiată.

De vreme ce întâmplarea ...fca la no. 1111 ... drept aceia eu Dumitru sin Dan Martin din înpreună cu legiuita me sofie Ecaterina,
cu care vefuind până acum la bălrăneţă şi întru legiuita însoţire
petrecănd n'au făcut altă fii, fără numai pe fata noastră Căsandra,
pe care legiuit am căsătorit-o după legiuit bărbat cu numele Vasile sin Petre Miron, în 1849 Noemb . căreia i-au dai zeslre o
jumătate de casă cu liniia de loc a ogrăziii, cea/află jumălale ră
mânând bă/râni/or ca comând. Deci acum dovidinldl găndul
nostru cătră a noştri buni clironomi, le dau şi cea la//ă j11mălahttps://biblioteca-digitala.ro
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le de casă şi Ioc, având 2 sl. 6 palme fa/a, şi fundul iar lungimea 14 sl. Megieşiile: la m. z. cu Toma Teodor, la m. n. cu
casa răpos. Gheorghe a Naslasăi. Ce loc l-am avut cumpărat
de la dum. sulgeriul Chiriac Fasolă cu actul din anul 1846 Mai
28... Chironomii îndatoriţi vor fi la a noastră petrecere din viiaţă
ca pe nişte părinti a lor a ni face legiuitele griji creştineşti cum
şi la a noastră dizgopare. Datorii pe la unii şi altii nu /asă. Numai ce vor plăti obicinuitul brezmăn cătră Sf. Mănăstire !Neamtl.
Şi noi avem până la a noastră trecere din viiaJă a ni odicni în
odăiţa din dos, fără ca să se întindă mai muli, ci numai ca niş
te bătrâni a ni linişti în pomenita odăită ...
Pun degelul bălrânii. Fa/ă: Teodor Iconom, Vasile Iconom, Andoni Glodeanul, Toader Ursache, Dumitru Cucoş.

Pecelea bisericicii Jârgul Neam/ului cu chipul Sf. Neculai din
184J.

Act. George A. Cosmovici.

Tg. :\eami.

213.
1855 Iunie 12.
Colonel ul Pelru Schi/el esle numii după anaforaua departamenlului Jrebilor dinăuntru şef secţii lucrărilor oştineşti în locul
dumisale post. Costachi Grigoraş care s'au dimisionat.
A. Saint-Georges.
INSEMNĂRI

32-36
Insemnări

din condica de

casă

a Mitropolitului Neofit I (1738-1754]

1

IX
/nlr'un loc Neofil scrie următoarea mică însemnare:
Martie 4 leat 7261. Am întrebat în divan pe dumnealor veliţi
boiari : Pan Barbu Văcărescu vei ban, i pan Constandin Brâncoveanu! vei dvornic, i nan Ştefan Văcăr:escul vei logofăt, i pan Costantlin Cretulescul vei spatar i pan mare Roset vei vistier, pentru
banii ce să vor câştiga dar seara la masa nun fii, ai cui să fiie:
au maverici (sic),
galbeni, au bani, au postav, au scule, au

au

1

Vezi no. trel"ltt,

p,

95-96.
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verlce daruri. Şi aşa au găsit cu cale, că toate darurile din seara
aceia ale miresii să fie iar mirele parte să n'aibă la daruri.

X
Pe vreo 7 file sunt in ventariate nenumăralele documente ale
arhivei mitropoliei ca : Hrisoave scrise pe piei de iepure vreo
40-501, căr/i domneşti, cărfi de obşte, diiate, danii, scrisori, zapise, cataslise, răvaşe ş. a. aranjate foale, precum se spune, în
pungi de pânză, legături de pânză. pungi de hârtie !iparnică,
săcule/e de pânză, boşcelu/e, ghiozdănaşe: iar la sfârşitul filelor, însemnarea :
Aceste scrisoare şi cărţi ce scrie până aici, s'au pus înlr'un buriu ce are slova N 1 adecă Neofit.

XI-XII
După afle vreo 6 file, ln cari se urmează Joi cu invenlariul
documentelor, vedem o a doua însemnare, care e următoarea:
Aceste toate, câte scrie mai sus, sănt puse în buriul care are
slova M 2 adecă Mitropolii.
Şi

apoi adaogă:
aceste două burie, ce scriu mai sus. în care s'au aşezat scrisoarele Mitropoliei, s'au pus amândoao huriile într'o bute, dempreună cu o cărjă de criştal a răposatului vlădicăi Antim, în tocul
Şi

eF.

XIII
Pe o filă se află o listă de scrierile mai de seamă (v1eo 5060) ale diferi/ilar scriilori bisericeşti vechi şi noi, greci, latini
şi slavi, pe cari scrisori Mitrop. Neofit daria să le cumpere
pentru biblioteca Milropoliei; iar la finele listei, următoarea însemnare:
S'au scris la fratele Mitropolitul Chir Rafail al Chievului ca s.ă
ne cumpere aceste cărfi ce scrie mai sus şi să ne scrie preţul
lor căte câţi bani cartea.
Martie 18 leat 7258.

C. N. Mateescu
N cirilic naş . ~ M mislete.
Curios şi original mijloc de a se păstra o arhi vă!
Eu cred că mitroi: olitul a voit prin aceasta sau s'o cam dosească ferind-o d .; a ~ ă 
dea în mâini străine pe acele timpuri de dese invazii , sau de teama vre111111i fo c când
hurii le se puteau mai lesne rostogoli pe coastă devale fără ca din ele să se piarz ă
crvi1.
1

2
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lcn·ga: P1·lvileglnl lui Jtlaluunmecl al 11-lcn. pe11t1·n Pera

(1 luuie 1453). Un studiu compuraiiv ni 1rnrr:erouslllor vuriuute ale acestui privilegiu pe cu re „a doua 11i d11pă cucerir<!a Constuntiuopo'.ei, Sultanul biruitor Mahomrncd lI îl acor<l1i Gcuovezilor din l'ero . pc i·ari îi ştii1 rişa de folositori prin
boµ;llţia. şi il:iţi11tiv11. lor nouăi Impărfltii".
Diutre ultl! t;rutute iucheiatc de 'l'urci, <lin uuexl', reproducem ordinul acelui11ş
stlltan pe:itru :'d·>ldova care i se in~hinuse la 1456 :
r(Turaua). Dela !tlurclc Domn şi mnrele Emir Sultanul ~lchrned-beg, nobilului
şi îuţeleptului ~i vrednicului de orice cinste ~i luudă Io l'ctrn Voevod ~i Domu
ul ~lorovluhiei iubitului creş tin, siuătatc Xoble~~i tnlc. Ai trimcs sr,Jul tău şi al
bocnlor pe Mihul Lugofâtul şi prin el cuvintele Domniei t.:ilc din cari se vede
că \'ei rl\spuudc hameiu două mii de galbeni de aur Domniei melc în fiecare a,.,,
Drept aceen să fie pace dt•săvârşit şi sorncul lui să fie lu trni luni. Dacă se va
du la acel Ct p:it s'i fie 1•:ice tlcsăvîirşit cu Domnia Mea iar <le 11u se va da, ce va
fi , ştiţi. Ş i Dumnezeu să te bucu re. In luna. luue. lui 0-:tombrie 5 la Sarheubeglie" ·
~ I. Hl'a\escu: M{Lsnrătoa1·ea pău1Auf. ulul la Uou1Anl. Lucraren
•I-lui llrăc;c:u de;tul de iutiusă, irnbrăţi~cază. întregul istoric al măsuri1torii pă
mfLntului cu multe: omllnunte C"mparntivc. Vocubularul cuvintelor străine ce se
i1!tfLlncsc în vechile hotămicii l? i însc•;rnările Jcsprc 111011ct" ii măresc ndoareu.
Totu~i şi cu tot hunul sprijin al d-iui R[adu) R[os ·~ ttij cc i-l dă într'uu recent
no. din „Viaţa Homâne::isdi.-. studiu l acesta prezintă multe lipsuri. Parmacul un
e;;te trecut, pră;ina nu este biue cuuoscuU, /aleea nu-i J>Usli. deci îu legătură cu
ft>luritele prnjiui. Lip seşte hi/eriul, ograda ~· n. Vechile <limensi1~ni c:rntitntive:
hotnr, moşie, pământ, jerăbie ~ · a, nu-s limpezi <lcscri:w. Despre dirţilc 1lc blăs
tăm şi jur:HCJ. în biserică precum şi tlcspre hătăilt:l dt1tc rclor cc urn111n să ţină
mintt:l semnele hotarnlui, nu -se sp11nc nimi,~ Pietrile hotare uu ,..nnt clu:>ific~tc.
Dcsl'r" adaosul meu · Măsurătoarea pământului 111 Agrimltura la Români (11113)
crctl că autorul n'a putut luu. cunoţ;tiuţă.
• ~- ,\. Bogclan: Oraişul ln.işl. A apărnt foscicoln 7 şi 8, r.uprinzâ.ntl cup.

Artele frumoase

şi

Producte,

meşteşuguri,

nego/, bresle.

• Doull veşti târzii, de cea mai mare în,; e muătatc pentru Bii.rla1lul ~i norocosol judeţ ul Tutovii. Părintele I. Antonovici, cel mt>i snrguincio.; şi mai priceput
cercetător istoric dintre ucei pc cari nn-i cuprinde Bucureştii, a fost nlcs Membra
corespondent al Comisiunei monumentelor istorice peutru jnd. •rutova. Ca at'lre şi-a
luat sarcina d e a tla flintă în una din sălile <Cast::i naţionale„ mult doritului
Mc:zeu istoric.

~

~

~
~

INCURAJAŢI

RE VIST A „MIRON COSTIN"
Prin trimiterea abonamentelor.
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De la

Administraţie.

Adeverinţe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au tri·
mis adeverinţele cuvenite pentru D-ra El. Bolez·Diculescu,
Bârlad 4 l., 25. D-na MaÎcan, Galaţi, 3 I. D. V. Alexandres·
cu, Bazargic, 3 I. D. R. Slurdza, Târgul-Ocna, 4 I. 25. D. V.
Câmpeanu, Bârlad, 3. l. D. E. A. Pangrali, Bucureşti, 4 l. 25
b. D. Aurel Sf. ffagienoff, Stolnici, 3 I. (urmează)

~

~

~I

1lh==i~EJiba1

!~

IF-emr
~ ~RIV!lrnmt lDI ~~~a~u~~~~~~~;lea ~rnrnu MRn ~
N. IORGA:

J
t
~~ MISURATOARE~·
;i~A~;~,LUI
LA ROMÂNI ~
pil.nă
Analele Academiei Romil.ne. Tom. XXXVI.

~

Din vechime,

Socec et. Comp.

~

50 bani.

la punerea în aplicare a sistemului metric·

Bucureşti.

1 leu.

N. A BOGDAN:

t

~ M~~l~s~I~ş~oci!l~u~a~ă ~
Fascicola 7 şi 8.

t!l

'
.
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DONATORII Muzeului Saint-Georges:

BARLAD: Remus Alexandrescu, Dr. Antoniu, Ing. Şt. Balassan. Elena Botez Diculescu, Sub. Lt. C. Brădescu, Titi Chiricuţă, V. Călinescu, Natalia Deciu, A. Gheorghiu, B. Kaufmann,
Căp. A. Livezeanu, Elena Căp. I. Roşianu, G. Rădulescu, D-ra
Sava, I. Telibaşa, G. Tutoveanu, N. Vrabie, Maria-Elisa Voinescu, D-na Tuli Wolfinger; BOTOŞANI: Lt. Othon Bejan,
Efrosina Mail:an. Lucia A. Miclescu; BUCUREŞTI : Lt. Iacovache. Căp. G. Tataru; IAŞI: St. Dancu Schniirer; VASLUI:
Cornelius Meza; GALAŢI : Aurica Rallea; SILISTRA: . Lt. Ed.
Castano, R-VÂLCEA: Elena Filip; CRAIOVA: G. Ene.

ION CREANGA, Revistă de limbă, literatură şi artă

po-

pulară.

Anul VII. No. 7, pe Iulie 1914, cuprinde:
T. Pamfile.-- «Cula ».
A. Saint-Georges. - Colinde.
C. Rădulescu-Codin. M. Barbu. I. Sava. I. H. Ramanită. M. Lupescu. M. Pienmu. ··- Povestiri şi legende.
C. Teodorescu·Boroaea. --··Vi druşca.
M. Lupestu, 6. A. Cosmovici.-Vorbe adânci.
O. Urzită.--Boale la vite, leacuri şi descântece.
H. Y. Hântestu.-Pluguşor.
Pr. fi. A. Drăgbici . -Cărţile.
I. ft. Popescu, I. Brătulescu, fi. [. Constantinescu, [. M. Popescu, Hatalia Pricop, [. Soltuz.
Sf. Manole.- Cântece.
G. Iancu, M. Barbu. [. Dumbravă, P. fih. Savin. li. Onciul, V. B. Tirica.---Glume, jâ·
tii, taclale.
fi. A. Cozmovlci. I. H. Pnpescu.-Gâcitori.
P. H. I. Dumltra5cu.-CRONICA.
ILUSTHATIUHl.---T. Pamlile: Cula Doamnei Grecea nu din Măldărăşeşti
Vâlcea şi casă ţărănească din Pietrari-Vâlcea.

Prin Administraţia Revistti "Miron
procnra lucrarea.

Costin~.

Priviri asupra Vechei

Bârlad, str. Traian 13, s;i ponte

Organizări
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ANUL 11.-No. 8-9.

AUGUST-SEPTEMBRIE, 1914.

Miron Costin
=== REVISTĂ DE

CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE

==

APARE O DATA PE LUNA

CZJPRINSZJL
roteua însemnC1rl referitoare la o scriere autografa nec:unoscuta a · 1ui Antim luireanul.-r. H. ffiateescu.
OOCUffiEHTE.-H. Apostol, U. r. nicolau, A . 5aint6eorges.
1nsEmnĂRl.-O. furtuna.
1nsrRH?Ţll.-D. furtunCf.
C'ROnlCA.-T. P.: N. Iorga : Ostaşi dela Prut, cu un nou act dela Alexand11 cel Bun; Răzăşi romaşcani ; N. Iorga: Ceva
despre Episcopul maramurăşan Iosif Stoica ; Câteva
fragmente de vechi cazanii româneşti.- Mormântul lui
Constantin Br1ncoveanu. - V. Pârvan: Castrul dela
Poiana.

lLUSTRAŢIUHE. --facsimil fotografic redus al um~i pa-

gine din manuscriptul autograf al lui Antim luireanu.

(j u

Hlsm Hlsm rnsm rnsm rnsm rnsm msl D
REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:

=--=--= B

A

R L A O --- ---- --

ST RADA CORBU L UI

ţara

Î

EXEMPLARUL:

ln
. . . . . . 25 ae ban i
ln strliinCftate . . . 35 „
„
-

~
Jl

ABONAMENTUL ANUAL:

ţarlf

ln
. . . . . . . . . 3 lei
l n strliin<!tate . . . . . . 4 „

Un numa r uech i u , 4 0 de b an i -

TIPOGRAFIA ŞI LEGATORIA DE CARTI, C. D. LUPAŞCU
https://biblioteca-digitala.ro

INTEf1EIETORI: Eugenia Botez-Ciolacu, /. Chrissoveloni, Alex.
Ecsarhu, Căp. P. Gane. P. Gavăt, A. Gheorghiu, 11. Gherghely. Că
pitdn L. Ghika-Brigadier, W. J<aminschi. c. O. Lupaşcu, 11. lupescu.
c. N. f1ateescu. V. C. Nicolau, Zoe V. Nicolau, T. Pamfile, C. Popovici, A. Saint-Georges. G. Saint-Georges, Emil/a Strofei, N. I.
Stroici, G. Cutoveanu.

INŞTllNŢARE

lmprejurările de astăzi ne silesc la o micşorare a numărului de pagini obişnuite. Ci-

ne au indelefnicirile noastre ne vor crede
ca şi cei ce vor socoti că avem un drept să
fim la rândul nostru crezuţi.

li]====================================~

DE LA MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE
ETNOGRAFIE AL JUD. TUTOVA:

ŞI

Subscripţii:

Din urmă
O. Vasile C. Nicolau, Bârlad
> Andrei Gheorghiu, Fălciu
> Lt. V. Ionescu, Grăniceri, Fălciu
, P. Popescu, Muşata, Pălciu
, C. Pivniceriu, Fălciu

215.00
10.00
5.00
5.00
1.00
1.00
Mai mulţi ţărani
3.00
5.00
D. G. C. Nicolau, Lieşti-T utova
10.00
, P. Gavăt, Lieşti-Tutova
10.00
> Carp,
10.00
D-na Tinculescu, Bârlad
Total . 275.00
Această sumă se află depusă spre creştere la banca
cTache Protopopescu> din Bârlad.

li1==:==:===:============================li1
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--BARLAD-9TRAOA

Câteva

CO„llULUI

rr
D

H

lună

ABONAMENTUL ANUAL

ln ţară .
. . . . . . .
3 lei
ln străinătate . • . . . . . 4 Iei

referitoare la o scriere autografă
necunoscută a lui Antim Ivireanul.

însemnări

Antim Ivireanul a fost un scriitor neobosit. Din activitatea sa limulte lucrări ni sunt cunoscute, fie ele tipărite sau manuscripte. Totuşi se pare că întreaga sa activitate încă nu o cun oaştem pe deplin.
Multe, mai ales manuscripte, pot să mai apară când şi când,
pentru a ne învederă aceasta. Astfel, mai anii trecuţi, intr'o notiţă
undeva, d-l Iorga spuneâ că a fost informat de existenţa unui
manuscript al lui Antim, cu frumoase miniaturi, în una din bibliotecile din Rusia. l ară aci voiu înşiră încă vreo câteva însemnări
despre, un alt manuscript al lui Antim Ivireanul, despre un Apoca/ipsis, tălmăcit de dânsul din slavoneşte, probabil pela sfârşi·
tul veacului al 17-lea.
Manuscripţul acesta, care se află în posesiunea mea are lungimea pe 24 cm. şi lăţimea de 18. Scrisoarea este cât se poate de
frumoasă. Titlurile capitolelor sunt scrise cu roşu, iară notările
depe margini cu roşu şi cu negru.
Manuscriptul cuprinde:
I. Un fel de predoslovie a tălmăcitorului «cătră cititor" (din care lipseşte o bună parte de pe la mijloc, şi sfârşitul). 1
II. Predoslovie cătră sfăntul Macarie, a sfăntului părintelui nostru Andreiu, Arhiepiscopul Chesariei-Cappadochiei.
III. A sfăntului Părintelui nostru Andreiu Arhiepiscopul Chesariei-Cappadochiei tâlcuire în Apocalipsis.
IV. Cazaniea sfăntului Părintelui nostru Efrem Sirinul la Preo·
brajeniea D[o]mnului D[u]mnezeu şi a Măntuitorului nostru Is. Hs. 2
te rară

Din această prodoslavie s'a reprodus mai departe două fragmente, singurele cari preun interes pentru noi, restul fiind un istoric al cărţii ce tălmăceşte.
2 Această cazanie se află alăturată pe lângă mai toate manuscriptele cunoscute ale
Apocalipsisului.
1

zintă
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ln total manuscriptul conţine acum 130 file. Până astăzi se cucu toatele 7 manuscripte cu tâlcuirea românească a Apocalipsisului slovinesc. 1
ln unele din aceste manuscripte se dă ca traducător Episcopul
Damaschin, iară ca autor al tălmăcirii slovineşti un preot rus Lavrentie Zizanie.
Toate aceste manuscripte sunt numa_i copii; un orginal scris de
însuşi Damaschin nu există.
Manuscriptul nostru este însă, cu toată certitudinea, un - autograf. Şi deşl nu se află numele lui Antim însemnat nicăiri în manuscriptul aşa defectos, cum se prezintă astăzi. totuşi nu se poate negâ paternitatea lui Antim din două motive şi anume: a) Scrisoarea întregului manuscript, comparată cu autografele rămase
dela Antim, şi pe deplin recunoscute ca ale sale 2 , ne prezintă o
semănare complectă, până chiar în cele mai mici amănunte . b)
In cubrinsul manuscriptului se găsesc vreo câteva monograme şi
înflorituri, cari numai în scrisele lui Antim se întâlnesc.
Curios se mai pare şi faptul că pe când în manuscriptele cunoscute, în care se dă ca tălmaciu Episcopul Damaschin, se vorbeşte de un lalmaciu slovinesc Lavrentie Zizan a. în manuscriptul
nostru se pomeneşte un alt tălmăcitor, Zaharia Copistenschi, Arhimandritul lavrei Pecersca din Chiev".
Din toate acestea ar eşl că tălmăcirea Apocalipsului s'a făcut
cam în acelas timp de doi ierarhi români, după doi autori slavoni deosebiţi ce nu mi se pare tocmai firească .
Eu cred că Apocalipsul n'a fost tălmăcit de Damaschin, care
s'a ocupat esclusiv numai cu tălmăcirea cărţilor de ritual, ci de
Antim Ivireanul.
Atribuirea acestei traduceri lui Damaschin poate să se îi făcut
mai întâiu de un copiator, fie din neştiinţă, fie intenţionat şi apoi
dela aceasta să fi trecut şi la ceilalţi, ca fapt adevărat.
In tot cazul rămâne ca această cestiune să fie cercetată vreodată de cineva mai deaproape.
noşteau

C. N. Mateescu.
O. A. Lăpedatu n„mără 1; man. în monografia sa, Damaschin Episcopul şi daspag. 12 ; iară despre al 7-lea vor beşte C . Erbiceanu in Bis. ort. română, nn.
32-ka, pag. 39ii şi urm.
~ De pildă c11 a11tograful: Catastih de hrisoave, de dfrţi, de zapist', dr toate moşiile
sf, Mitropolii.. .. sau cu manuscrisul Cronicelor.
:: Arhimandritul Zaharia Copistenschi, egumenul lavrei Pecersca, şi-a tipărit tălmă·
cirea Apocalipsisului în anul 1625, după ce mai nainte fusese revăzută şi corectată de
precedesorul său Arh. Pletenegch i.
1

călul,
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fragmante din predoslovia «Cătră cetltor• a Iul
Antim lvireanuJ.

Chir Teodosie Mitropolitul Ungrovlahiei, văzând că
mare folos de s'ar scoate pre limba rumănească, ca

ar
să

facsimil fotografic redus al unei pagine din manuscriptul autograf
al lui Antim Ivireanul.
https://biblioteca-digitala.ro
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părtăşiasca şi

neamul nostru acestor lumini ce le-au descoperit
dintru aceale adânci taini d[ujmnezeeşti, acel sfănt barbat întru
tot lăudatul Andreiu Arhiepiscopul Chesariei-Cappadochiei, şi cu
acel gând ne-au poruncit noao, ca unor mai mici ai sfinţiei sale,
de l-am scos după slovinescul diialect, precum au fost aşezat
după cel grecesc, pre limba noastră .
Şi l-am închinat celui ce să numeaşte pre sine şi iaste ·alfa şi
omega, lui Hs. Dumnezeului nostru, căruia mă rog ca celuia ce
iaste singur întru adevericiune făr de greşală. să-mi iarte alunecările întunecatei meale minţi şi îndrăzneala, căci m'am tins la
un lucru ca acesta, ce iaste mai presus de mine .....1

II

....Ci de vreame ce cartea aceasta a apocalipsului cu taine ascunse iaste îngreuiată şi multe fealuri de întunearece are, care
nu să pot lesne înţeleage, peantru aceaia multi dascali cari au
urmat bogoslovilor celor de demult pravoslavnici. s'au nevoit
ca să aducă vreo lumină acestor înlunearece şi taine atâta de
mari. Cari sau singuri prin sine nu fără de osteneală să învăţă,
sau dela alţi pravoslavnici şi înţelepţi tălmaci luâ şi aşa tălcuiâ.
Dintre cari locul cel dinlăi , sau cel mai aproape de cel dintâi, îl
urmează sfântul Andreiu Archiepiscopul Chesariei-Cappadochiei.
Pentrucă măcară că şi mai nainte de dânsul Iustin mluJcenicul şi filosoful, şi Irinei Episcopul Lugdunelor, şi alţii oare cari
au tâlcuit Apocalipsul, dar nici unul mai desfătat şi mai înţelept
ţeaşte şi mai luminat decât sfântul părintele nostru acesta n'au
tălcuit.

Pentru aceaia cuvios lucru au fost socotit sfinţiea sa Zahariia
Capitenschii, prea cuviosul arhimandrit al sfintei lavre dela Pecersca, de au scos de pe ellinie pre limba slovenească Apocalipsul acesta, precum au fost tâlcuit de acel sfănt părinte şi
întru cel de obşte folos al besearicii l-au dat în tipar.
Carele şi Prea sfinţitul Arhipăstoriul nostru Chir..... ~

1

~

fragmentul acesta este începu tul predosloviei.
De aci , sfârşitul predosloviei lipseşte cu totul.
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DOCUMENTE
213.
1502, Septembrie 18.

Hrisov de la

Ştefan

Voevod.

t

Cu mila lui Dumnezău noi Stefan Voevod şi Domn Ţării Moldovii, ştire facem cu această carte a noastră tuturor celor ce o
vor vedeâ sau o vor auzi, cetindu-se, că a venit înaintea Domniei
mele şi înaintea mol~oveneştilor boeri ai Domniei mele sluga
Domniei mele Vlad, feciorul lui Stanin, nepotul lui Rus Toader,
de a lui bună voiă, de nimenea silit, nici asuprit, şi a vândut a
sa dreaptă moşie din al său drept uric un sat dela Tutova, numit
Ruseanii, slugii Domniei mele Ion Tălmaciu drept 250 de zlofi tă
tărăşti, şi s'a sculat sluga Domniei mele Ion Tălmaciu, şi a plă
tit toti cei mai sus scrişi bani, 250 de zloti tătăreşti, în mânile
slugii Domniei mele Vlad, feciorul lui Stanin, nepotul lui Rus Toader, înaintea Domniei mele şi înaintea boierilor, dupăcum şi Domnia mea am văzut cea de a lor bună voiă şi tocmeală şi plată
deplină, de aceea şi Domnia mea am dat şi am întărit slugii Domniei mele Ion Talmaciu acest pomenit sat, ce este la Tutova. numit Ruseanii. ca să-i fie lui şi dela noi uric şi cu tot venitul, şi
copiilor lui. şi nepotilor lui, şi celor ce se vor trage din el, şi la
tot rodul lui, cine i se va alege mai aproape, neclătit nici odată
în veci. Iar hotarul acestui mai sus scris sat, ce este la Tutova.
numit Ruseanii, să-i fie pre vechiul hotar, pe unde au umblat de
veac. Şi spre aceasta este credinţa Domniei mele noi Stefan Voevod, şi credinţa a prea iubiţi fiilor Domniei mele Bogdan Voevod,
şi credinţa boerilor Domniei mele, credinţa boerului Jurja Dvornicul, credinţa boerului Ştefu!, credinţa boerului Toader, şi a boerului Negrilă Pârcălabul Hotinului, credinţa boerului Eremia şi
a boerului Dragoş Pârcălabii Neamţului, credinţa boerului Şandra
Pârcălabul Cetăţii noui, credinţa boerului Arbure Portarul Sucevii,
credinţa boerului Clănău Spătarul, credinţa boerului lsac Vistiarnicul, credinta boerului Petrică Comisul, şi credinţa tuturor boerilor Domniei mele moldoveneşti, cei mari şi cei mici. Iar după
moartea Domniei mele, cine va fi Domn Ţării Domniei mele, din
copiii Domniei mele sau din rodul Domniei mele, sau pre cine
va alege Dumnezău a fi Domn în ţara Domniei mele a Moldovei, acela să nu-i strice dania şi întăritura Domniei mele, ci să i-o
întărească şi să i-o împuternicească, pentrucă i-am dat-o şi i-am
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Domnia mea pentru a lui credincioasă slujbă, şi pena cumpărat-o cu ai săi bani. Iar pentru mai mare putere şi
tărie a celor de mai sus scrise, am poruncit Domnia mea credinciosului boerului Domniei mele Tăutului Logofătul să scrie şi
pecetea Domniei mele să o atârne de această carte a Domniei
mele.
Au scris Ion Popovici diacul în Badeu(i, în anul 7011, luna Septembrie 18 zile.
trucă

Pece/e alârnală.
D-l I. Bogdan a cunoscut originalul târziu, după ce-i publicase m:umatul aflat intr'o condică de ana Corale. Cf. Documentele lui Şteja11 cel Atare, li, p. 229 şi 500. Aici
s'a dat traducerea Bibliotecei Academ iei Române, căreia i s'a dăruit o copie fotografică
după originalul din păstrarea mea.
V. C. Nicolau.
214
c. 1748
Ad ecă eu Iflime făcut-am scrisoare la măna lui Ionilă Singiorzu pe cum mi-au fost dator cu o botă de vin şi mi-au plătit de is·
pravă pe cum ne-m aşezat. Iar fiindu zapisul şi înblând [ori]cine
cu dănsul, să nu fii nici di-o treabă.
Ihtimi.
Pe dos: «Doi zăci şi noi lei noi am [luat! di la Vasli Padure
în patru condei, să şti » .

Al. Saint-Georges.

215
c. 1772
Insămnare de căte scrisori de moşii de la ţăntul Hotinului ci
avem noi cei ce ne tragim din şat[rar] Ghiorghi Arapul, precum
arată mărturie cinstitului divan iscălită la măna lui Costandin Arapul olu vist. săn şatrar Ghiorghi Arapul şi Costandin săn Văr
lan Panaiti de la telu 1772. luni 22.
Pătrăuţii sat întreg: Acestu satu s'au doveditu dintr' o inpărfală frăfască ce esti din 7179 av[gustl 25 ce l-au î npărfătu Toader Cristiia n lgfăt şi cu Vărlan 2 logft şi alţi ai lor, fici ori Marii,
fata Antimii, s oru lui Toader Petriceicul, vei armaş, pe cari au ţă 
nut Cră stian logft.
Pol satu Pătrăuţăi arată dovadă pe Prut. Ispisocu di la
Vas[iJ lie Vodă din 71 55 mart 13 întru cari scrie că giumătate de
satu de Pătrăufi pe Prut, la Hotin, tot acel de sus satu, s'au venit
tn pa rte lui Iona şcu post. ci-au fănut pe Marie fata lui Crăstiian
Igft, dar la înpărfala frăfască arată Pătrăufăi satu întregu pe Prut,
ţănt. Hotinului.
https://biblioteca-digitala.ro
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dreptu un satu. Căfienii cu Brăn
un satu. A trie parte de CuJicenl, Satu întregu
Văscăcenll. Pătrăuţăl cu Tecicanii, căt se va afla parte
lor şi Hricenii, a patra parte Iarăşi pre un satu. A trie
parte de Culiceni: O înpărtală frătască ci să înparti Toader PeGărgenll şi Hăncăuţăi

zănii iarăş

triceanu vei armaş cu soru-sa Antimie, ci-au fostu după Crăsti
ian vist. din 7144, fev. 13. Ei în de iai s'au învoit şi s'au înpărti
tu în moşii de pe tatăl lor Petriceicu lgft, ş'au maica lor Măriica.
Numile moşiilor în parte lui Toader Petriceicu, Gârcenii şi Hăn
căutăi, s'au socotit pre un satu. Căfienii cu Brănzănii iarăşi un
satu ş'a trie parte de Culiceni ci-au fost diosăbit di aceste ocini
că au fost moşii maicăi lor Măricăi. Iar parte surori-sa
Antimii
i s'au venit salu întregu Văscăcenii şi Pătrăuţăi cu Tescanii, căt
să va alegi parfe lor şi Hriţănii, a patra parfe iarăş pre un satu
şi a trie parte de Culiceni.
Un hrisovu di la Evstatie Dabija din letu 7173 arată satu întregu Culicenii la Hotin.

Pol satu Paustova: Pol sat Paustova s'au dovedit din carte
lui Vas[i]li Vodă din 7154. luni 1.

A trie parte din
căi Vooă

Lămăşana:

S'au dovedit din

ispisocu Du-

din 7178 lunii 12.

Tij. a trie parte din

Tămăşana:

Aciasta s'au dovedit dintr'o
carte de giudecată dela Ştefan Petru Vodă din 7181 luni, că au
fostu a Brăeştilor şi au făcut schimbu cu Udrişti , după cum adiveriază zapis[ul] lui Gavril Brăescul şi alte zapisă a lui Vasli]li

Al. Saint-Georges.

Gănscă.

216-217.
1801 /anuar 25.
Anaforaua divanului cu privire la nein/e/egerile de holar dinJre răzăşii de lonăşeni dela fin. Sucevei şi moşia Pituluşeni, /in.
Hâr/ăului a casei rapos. banului Cons/. Vârnav.
După luminată porunca înălţimii tale am cercetat pricina intri
dumnialui stoic. Ion Vărnav şi intri răzăşii de Ionăşeni pentru dis·
părţirile hotarului intri moşie Pituluşeni a casăi răposatului banului Costandin Vărnav părintele stoic„ din parte cărue esti dlui răs·
punzător, şi între moşie Ionăşenii de la ţănt. Sucevii a răzăşilor,
adică, răzăşii de lonăşeni nemulţumindu-să cu slăpănire Pituluşe
nilăr de cătră Ionăşenii păn în zare dialului, de călr[ă] răsărit,
cer ca să să întindă Ionăşănii spre Piluluşeni păr într'un părău
https://biblioteca-digitala.ro
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numit Vasăliici, cu cuvănt că într'acel părău ar fi stătut şi cele de
sus şi de gios moşii cu Pituluşenii, după o hotarnică a moşiei
Levărda ci esti alături cu Pilutuşenii pe din gios din anul 7234
săpt. 26 şi după altă hotarlnijcă din anul 7241 Iunie 25 a moşiei
Prăsteştii ci esti alături cu Pituluşenii pe din sus, cari hotarnici
numesc părău Vasălici. Dar înpotrivă că Petuluşănii nu stau in
părău Văsăliici dlui stolnic au arătat aceste dovezi. Intăiu un ispisoc vechiu din anul 7142 Decv. 5 de la Domnul Moisă Movilă
Vodă cuprinzător pe o bucată de loc din hotarul Pituluşănilor a
cărui hotar îl arată că s'au început dintăi de la poiana de cătră
Ionăşăni de cătră răsărit căt a fi hotar Pituluşănilor din hotaru l
Leverzei păr la hotarul Dolinii. Din care ispisoc dă a să înţălege
că începere hotaru Pituluşănilor esti din poenifi ci sânt tn co[a!sta dispre Ionăşeni şi dispre Sărata a cărora margine să întinde
asupra zării dealului, di undi să începi hotarul Pituluşănilor, căci
dacă ar fi fost să să înceapă din părău Vasălici şi din poenile ce
sănt pe părău acesta precum zicu acum răzăşii, trebue să zăcă
ispisocul de poenile de supt deal ce sănt despre răsărit sau să
pomenească de vre un părău iar nu să zică de cătră Ionăşăni
şi de cătră Sărata, cum şi că zice ispisocul acesta din hotarul
Leverzei pănă în hotarul Dolinei. Acest cuvănt iarăş să înţelegi că
pomeneşte curmezăşlull moşiei şi că Prăsteştii şi Dolina au fost
tot un hotar, precum şi hotarnica Prăsteştilor adeverează. Al
doile au arătat hotarnica moşiei Prăsteşti ace ce răzăşii de lonă
şăni o arată spre agiutorul ceririi lor care este din anul 7241 Iuli
25 cum s'au arătat şi mai sus şi prin aceasta iarăş să arată săm
nele Petuluşenilor la capătul despre lonăşăni că s'au pus doi
boori din gios undi să desparti hotarul despre Petuluşăni , un
boar despre soare-apune peste părău, alt bour despre soare-ră
sare. tot în poiana Vasălici , adică cu un bour ci s'au pus dispre
apus, au trecut peste părău Vasălicii şi pănă în zare di cătră Ionăşăni şi au încăput a să mai pune alt hotar fiind hotar săngură
zare Dialului, cari bouri arată sulgeru Negre că sănt şi acum de
fată . Al triele au arătat o carte domnească din anul 7249 Ocv. 18
de la răposatul Domnul Grigori Ghica Vodă dată de stăpânit hotarul Petuluşănilor despre drumul Bohaghinii după giudecata ce
au avut la divan stăpănul Pituluşănilor Ion Vărnav cu unul din
răzăşii de Ionăşăni Ion Săngiorzu şi după cercetare ce s'au făcut
la stare locului, adică Vărnav zicănd că moşie sa Pituluşănii ar
fi lovit cu capătul ei despre apus în coastele Ionăşănilor şi fiecarele dint'aceste moşii numai pănă în zare dealului ar fi cuprinhttps://biblioteca-digitala.ro
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zare dialului ar fi dispărţind tăn[ut.I Sucevii de ţănlutull
iar Sângeorzu s'ar fi fost întinzând din zare dealului
mult la vale pe costişă pănă în poeni şi lua şi poenile zicănd
cum că ace bucată de locu s'ar fi stăpânit tot de Ionăşeni prin
hotarnici la stare locului au aflat cu bună adiverinţă că ace bucată de loc ce o trage Săngiorzu este driaptă de hotarul Pituluşănil or, ca şi alte hotară, şi din sus şi din gios umblă tot pănă
în zare dialului Codrului, umblă toate hotarăle moşiilor de la ţănt.
Hă rlăului până în zare Dialului precum şi hotarăle moşiilor de la
Suceava i arăş tot pănă în zare dialului. s'au găsăt Săngiorzu că
um blă făr de caii
Numai Săngiorzu nici cu atăta lăsăndu-să odih nit i s'au mai şi luat sama lncă şi mai pre amăruntul şi altă
în dreptăciune de dovadă n'au arătat făr de cât o mărturie în care
au fost scriind că ar fi mărturisăt căţiva oameni prostime că ace
bu cată de locu ar fi apucat că au stăpănit-o stăbunii Ionăşănilor.
Şi vrăndu domniesa ca să lămurească şi mărturisăre acestor martu ri au hotărăt să giure doi oameni dinlr'acei oameni în biserică
pe cari îi şi arată anume şi precum bucata ace de locu cu pricina esti driaptă a lui Săngiorzu din hotarul Ionăşănilor şi giurănd, să-i de pace Vărnav. Şi pe această giudecată s'au primit şi
Vărnav şi Săngiorzu . Şi orănduindu-să cu c urmată giudecată ca
să pue. pe marturi să giure în besărică, precum î nsămnează mai
s us, acei marturi aşă au dat samă că ei nu ştiu că esti ace bu·
cată de locu. nici pot să giuri a cui este hotorul. Şi aşa au eşil
l umină de cunoştinţă că ace bucală de loc este de Pituluşeni,
driaptă moşie lui Vă rnav şi Sămgiorzu să ţine a trag e acel locu cu nedreptate . Şi pricepănd că toate urmele lui Sămgiorzu
s'au înfundat şi n'au avut altă a mai răspundi şi după dreptate s'au dat această carte lui Vărnav ca să stăpănească hota rul Piluluşănilor nespri fsicJ drumul Bohaghinii, cu tot venitul
şi Sămgiorzu mai mult să nu să întindă a păşi din zare dealului
la vale cum pre largu arată carte aciastă, de cănd pănă acum
sănt trecuţi 60 de ani, după carte de vreme ce de atunci cu primire amăndurora părţile atăt a lui Vărnav cât şi a lui Săngiorzu
au fost rămas că marturii lui Săngiorzu să încredinţeze prin giură mânt şi s'au apărat, nevrănd să giure şi s'au dovedit adevărul
că zare dealului este despărţitoare întri aceste moşii după giudecăfil e şi hotărârile ce s'au făcut alunei când toate scrisorile moşiilor megieşite au trebuit să fi fost de fată. Apoi acestor de acum răzăşi din Io n ăşă n ii cuvânt nu li mai ră m ă n i di a mai tragi
zând

şi
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pricina tot de atunci prin giudecată au luat sfăr
poati socoti pricină de înpresurare, ci stăpănire cu
bună credinţă şi statornică în curgere de 60 ani după giudecată.
Iar văzând acum răzăşii de lonăşăni înpotriva cărţii aceştie că
aceli de alături moşii cu Pituluşănii n'ar fi aginngând în zare dialului unde carte aceasta hotărăşte şi în părăul Vasălici la aceasta, osăbi,I de Presteşti că după hotarnica ci au. să dovedeşte că
trec părău Vasălici cum s'au arătat mai sus dar şi asupra hotarului Leverzăi cu toată hotarnica ace din 7334 Săpv. 26, arată de pă
rău Vasălici, dlui stolnicul Varnav au arătat acum o osăbilă dovadă înscris din 7275 Ocv. 29 iscălită de un Ion Arburi şatrari şi
Mehalachi Talpă căplilflanJ i Ştefan biv vornic de poartă şi de
Dumitraşcu Zberia Căpl. carile au fost şi stăpăn Leverzei cu 41
de ani în urma hotarnicii acee şi cu 26 ani în urma cărţii răpo
satului Domnului Grigori Ghica Vodă prin care însemnează hotără
re ce s'au făcut satului Leverzăi de cătră Pituluşăni şi arată că
s'au început hotarul Leverzăi iarăş din Poeni despre lonăşeni de
căiră jrăJsărit den zare dialului pen poeni până într'un stejar ce
esti în părău Vasălici cu cruci şi alti sămni din cari să dovedeşti
că şi Liverda nu să începi din părău Vasălici ci tot din zare dialului di undi Pituluşănii să încep. Aşişdere şi moşiile ce sănt din
sus de Pituluşăni şi de Presteşti, Brăeşti şi Văcăleşti, Saucineţa ,
Prelipca, iarăşi toi într'ace zare de deal şi opcină stau după o
hotarnică vechi a moşiei Văcăleşti din anul 7203, de când păr acum sâni trecufi ani 105, prin care să cuprinde că să începi hotarul din opcina codrului mergănd spre răsărit pen poiana ce să
numeşti Tăbărăşti care poiană esti şi acum de fală şi după un
ispisocu hotarnicu a moşiei Saucineţa i Prilepca din 7246 Avgst.
1 ci arată un sămn numit „.„ ... şi grind cari sănt tot în zare opcinii şi deosăbit că în săngur trupul moşiei lonăşănii în parte de
sus, are şi însuş d-lui stol. Vărnav o a opta parte cu a cărue stă
pănire stă
tot in zare opcinii a~ei mărturisătă după dovezile mai sus arătate iar nu să pogoară până unde arată răză
şii acum. Şi aşa, fiind tot un trup de moşie, nu să poate unele
din părfi să fie de cât altele mai lungi câte cu 600 stănjănl şi altele stând in opcină să rămăe mai scurte. Şi aşa. dintr'aceste arătate dovezi, toate moşiile aceste în răndu. Leverda i Petuluşă·
nii i Prăsleşlii i Brăeşlii i Văculeştii cari agiung cu capitile în
coastele lonăşenilor, Săucineşti şi Prilepca ci sănt din sus de aceste stau de o potrivă tot în opcină şi în zare dialului ace dispărţitoare intre ţănut. Hărlăului şi intri ţănut Su~evii, după care,
şit, şi

nici

să

https://biblioteca-digitala.ro

:::.:;·;;._~- · -·-~ ·

MIRON COSTIN
---·····

123

· - ···-· --- --· ·-·-- · ·-· =-·
· -· . . - -- -- -· ··- ··-·-- ··-··-

măcar că răzăşii de lonăşăni alti dovezi în potrivă nu au, ci încă
la ce de pe urmă şi harta di stare locului ce o arată ii dlui vei
vornicu Gavril Conachi încredinţază că nu esti adevărată ca unul
ce ar şti de starea locului, dar s'au fost socotit ca pentru a tăe
pricinili din mijloc, măcar că era cu păgubire casăi banului Văr
nav să măsoare locul acel de pricină care esti in capătul Pituluşănilor din zare opcinii pănă în părău Vasălicii şi să să cte giumătate Pituluşănilor şi giumatate lonăşănilor insă fiind neprimiri
au rămas iarăşi la dovezile de mai sus arătate, cari adiverează
cari arată că dispărfire între aceste moşii este zare şi opcina dialului ce desparte şi ţănut. Hârtăului de ţănut. Sucevii. Drept aceie
după cercetare ce s'au făcut de cătră noi pricinii aceştie, dovezile sănt acesta cari mai sus să arată şi după dreptate şi putere
scrisorilor acestora şi stăpânire acei necurmată de după giudecată de la răposatul Domnul Grigorl Ghica Vvodu, moşia Pituluşă
nii are să margă cu capătul despre lonăşăni până în zare dialului şi opcina ace despre lonăşăni de cătră răsărit (sicl iar ce desăvărşită hofărare rămâne la nalta întălepciune. 1801 Ghenar 21.
A inăltimei tale, căiră Dumnezeu rugător Iacob mitropolit Moldovei. Prea plecati slugi: lordachi Conta, logofăt; ...... lăgofăt, Ion
Razu, vei logofăt, Vasăli Costachi vei vornic, Constandin Paladi
vei vornic, ...... vei vornic, Gavril Conachi vei vornic, Mihălachi
Luca, spătar.

Urmează inlărilura domnească, fără Jilulatulă:
După ce di porunca Domnii meii s'au cercetat pricina aceasta
de cătră prea sfinţie sa părintele Mitropolit i de cătră dumnealor velitii boeri a divanului şi alti boeri înpreună, cari prin fădu
lă au fost rânduiţi, şi la cercetare ce s'au făcut neunindu-să cu
toţi la o hotară f sicJ, au cerut atât d-lui stol[nicull Ion Vărnav, căt
şi răzăşii de lonăsăni să să înfăfoşeze şi la divan înainte Domnii
meii, pentru ca să ei pricina această sfârşit. Deci scoţindu-să la
divan înainte noastră şi a tot sfatul nostru pe amândouă părţile
şi intrând însuşi Domnia mea în ce cu mai amănuntul cercetare
a pricinii, la mâna stolnicului Vărnav s'au văzut carte ace domnească din anul 7249 Octv. 18, care are cuprinsul văzul in ana-

fora. Apoi nefind în/elegere cu privire la holarele
cine, pentru ca să lipsească pricinile din mijloc. cu
lă

moşiilor

ve-

osăbită ţădu

a domnii mele din anul acesta , Fev. 11 s'au orânduit la
prea sfinţia sa părintele mitropolitul şi la dlui Neculai Rusăt logf.
ca să de zapis o parte cătră altă cum că făcându-să cercetare la
stare locului, dsa va dovedi că moşiile ci s'au zis mai sus stau
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unde stolnicu Vărnav arată, să rămâie răzăşii fără cuvănt, cum şi
de vor fi stănd mai jos, atuncea şi Piluluşănii să nu treacă din
părăul Vasăliicii spre lonăşenii. Iar dacă apărăndu·s!ăl de cheltuelile ce trebuia să slăl facă spre aflare această nu vor primi a
intra întru această cercetare, atunce să se arăte că din colţul Vă
nuleştilor şi va trage linie dreaptă la colţul Drăgomăneştilor şi pe
unde va tăia linia între l onăşeni şi între Pituluşeni, pe acolo se va
urma stăpănire . Sau cănd şi cu aceasta nu să vor mulţămi , locul
acel cu pricină din părău Vasăliici spre lonăşeni să va da în doi
după cum pe largu arată ţădula. Unde după ce amăndoî părţile
au mersu faţă, răzăşii nici de cum, nici la un pont din ·cele ce să
cuprinde în ţădulă nu s'au primit, făcănd tot asămine cerere, după
cum şi dintru în lăi , Deci dar, făcăndu cătră pricina această în multe
rânduri de cătră boerii hotarnici s'au făcut cercetare la faţa l ocului, atăt mai înainte cât şi acum cu porunca Domnii meii şi cu
cercetare ce au făcut n.ici un sfârşit nu s'au putut da, drept aceea
spre a conteni pricina despre amăndoî părţile, de cătră domnie
me s'au găsit cu cale şi cu dreptate am judecat măcar că cu paguba casăi răposatului Costandin Vârnav şi hotărâm ca hotar dispărţitor într'acesti doi moşii să fie părău Răchetii ce este însăm 
nat de cătră însuş domnia me la harta ce au făcut dlui păh.
Ioan Negre şi poruncim ca nici răzăşii cu moşia lonăşeni, nici
casa răposatului ban Constandin Vărnav din părău acesta să nu
slăl întindă mai mult ci de căiră amăndoî părţile să s[ăl urme·
ze nestrămutat stăpănire tot păn în hotaru acesta adecă păn în
părău Răchetii ce este despre apus şi desparte Petulăşănii de lonăşăni. Aşa Intocma poruncim să slăl urmeze şi întărim anaforaoa
această şi cu a noastră domniască iscălitură şi pecete.
Noi Cotandin Alexandru lpsalant Vvoda. Procit Sturza comis.
1701 Apr. 5.
După

o copie

1111

prea târzie .

A. Saint-Georges.

218.
i826 Iulie 25.
Isprăvnicia

Romanului

cătră Căpt.

Neguţiloriul

de

tărgu.

din Eşi Gavril săn Carpu avănd aice în Roman
doaî dugheni, voeşti a le vindi. ca să-ş ei alti dugheni tn Eşi.
Carl dugheni să megieşăsc cu dughenile Episcopiei din sus iar
din gios să măgieşăsc cu dughenile moşului său căpt. Ioan Caramanlău.
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Pentru aciasta vi să scrii să rănduiti crainicul să străgi dughenile la mezat pe uliţa târgului şi pin mahalale în curgere de
patruzăci de zăle şi cari vor voi să fii muşterei, să-s iscălească
în dosul ţădulii, ca la înplinire vadelii să-s facă hareciu asupra
muştereului ce va da preţul cel mai folăsător.
Pre/ul se ridică de la 6000 lei la 7~ pe care-l dă Andrei Zaharia. Mai iscălesc: Vasile Lupu şi câ/iva }âdovi.
Act împărtăşit de d-l Prof. N. Apostol, Roman,
Academiei Române.

şi după poruncă ,

dăruit

acum

N. Apostol

219.
1856 Naiu 8.
Grigore Alexandru Ghica vvd
rangul de spălar.

Pece/ea

şi iscăli/ura domnească.

hărăzăşle

lui D. A. Slurza

Secretar de stat, I. Ghica.

Directorul. Aga A. Fotino.

V. C. Nicolau

220
1857 Naiu 20.
Caimacamul Domniei Principalului Moldo'vei, hărăzeş/e spaJarului Dumilru A . Slurdza. rangul de agă.
N. Konaki Vogoridi.
V. C. Nicolau
INSEMNĂRI

37-51
La biserica sf. Neculai din Că/ugăreni-Botoşani. Pe o Psaltire. Neam/, 1843:
Aciastă carte ce să numeşte Pisaltire iaste dăruită soţiei mele
de cătră sfintiilaJsa cucernicul iconomul Ioan Stratulal, ci este slu·
jător în casa noastră şi spre aducere aminte am scris aice. 848
Dechemv. 27. Necite/.
I. Enăchescu, fost dascal la biserică, înseamnă că Psa/Jirea
a fost a preo/u/ui Ioan, a preo/ilor Miha/ache, Cern eseu şi Anas.Jasie Georgescu.
Pe un Apostol, laşi, 1756 :
Acest Apostol ne-au împrumutat Tanasă sin !Costandin ?] dela
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Ţlşeutu 1

la noi la biserică, pănă n[eJ·om cumpara alt Apostol la
preotu ... în sama sfinţii sale este„.
La hramul marelui Voevod Mihail şi Gavrii întămplăndu-să la
anu 789, Maiu 10. Vasile Grigorescu.
„.Şi cine s'ar scula să o fure dela preotuhl Andreiii să fie a·
furisit şi blăstămaf de cele şeptizăci şi şepti di soboară şi de
sfinţi .., şi de tăti sfinţii mucenici în veci amin. Tănasă Cosmăncă
ot Tişăuţi, let 1806, Maiu 10.

Pe un Triod, Blaj. 181.J:
Eu dascah1 Dumitrachi amu scrisu precum am
calu mieu.
(fără începui şi sfârşii):
Acest ceaslov este a preotului Costachi dela
otuh1 Costandinii ol Călugăreni şi s'ar ispiti ca

învăţat

dila das·

Pe un ceaslov

părintele său,
să-l

pre-

ei...

Pe o Evanghelie, BucureşJi, 1775:
Aciastă sfântă Evanghelie este cumparată de mine cu preţ de
(şlers) dela monahul Filofteiu şi cine va fura-o să fie„.
Aciastă Evanghelie am cumpărat-o eu monah Theofanii. dară din
mantie Filoteiu cu 16 lei... şi cine va fi să citească .... unde mi-a fi
mormântul. .. dar de s'a lăcomi cineva.... din pocăinţă la mănăs·
tiri ori altunde mi-a fi mormântul... şi ar ardi ori ar furâ·o, unul
ca acela să fle blăstămat de Domnul Hristos şi de cei [3]18 pă·
rinti sfinţi dela Nicheiia,
(de ace/aş, scris foar/e vechiu).„ unde mi-a fi mormântul„.altă
Evanghelie„.cine a fi acolo stareţii„„
Pe o ·Urmare în/ru prea sfănla Duminică a Paşlelui» şi /oală
săplămâna luminată, Neam/, 1814:
Aciastă sfăntă cărticică este a biserici[il Ruşu, 2 slujind„.
Aciastă carte este a sfintei biserici din satulii Ruşii; este slujba
sfintei învieri; este cumparală de ipitropi[iJ biserici[il din Ruşii.
Să nu ei cineva, că va fi supt canonul sfintei biserici. 1823, Fevr.
14, Dumitru Anton.
Evanghelie, laşi. 1762, Jip. de
«Evanghelislari.„ iasă acum
romanomoldovenească», trad.
«Grigorie iconom ostenitoriu»,
1

Poate

Milr. Gavriil.
înlocma oupă acea ellinească pe
de Veniarnin Costachi. laşi, 1826·
f. 20, în 4'

Teişoara

2 Astăzi,

de astăzi, în apropiere.
de sigur, satul Roşiori , Iângll Rotoşani.
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Tipiconul cel mare. lip. Veniamin:
Să să ştie de cănd au fost un vănt foarti mari căt au ţinut trei
zile şi au descoperit toate casele şi toate... şi altele minuni au
făcut, la leat 1843 April 4.
Tăt la acestu anii au tunat la Ghenur 17 zile şi iarăş sara au
fost o minune la târgul Ştefăneşti di au luat bisârica vântul din
tâmpla pişti sfântul pristol şi tot ce au fost în ea; în luna lui Dechemvrie în 5 au fost foarte mare vănt.
D. Furtună

INSCRIPŢII

19

La inlrare. în bis. sf. Neculai din Că/ugăreni-Botoşani:
Cu lilere de Jransi/ie: Această sfântă biserică s'aii făcutu din
ou cu toate ale sale de vorniculii Costachi Ciolacu, proprietarilii
acestii moşie, Călugărenii şi consoarta sa Agripina spre eterna
pomenire a lorii şi a tolu neamuh1. S'au începutu în anulil 1864
şi negătindu-să în totulu. s'au sfinţit în anulu 1867 luna ... (şlers).l

D.

Furtună.

i In pronaos. pe peretele despre Apus, se află chipul mare al ctitorului, Costachi
Ciolac, şi al sotiei sale. Cândva vom da aceste interesante chipuri. Deocamdată bă
trânul Oh . Teodoru, de vreo 85 de ani. îmi spune: Biserica s'a lucrat din cărămizi
făcută pe moşie, la .poartav despre ?.lândreşti, de către meşteri italieni din Botoşani,
ajutaţi de oamenii satului, care făceau clacă. Ctitorul era om de mijloc, smad la faţă,
iute din fire şi cam lumaret. A murit ca de vreo 60 ani ln Botoşani, ca şi fratele său
mai mare. lordachi Ciolac, care fu burlac toată viaţa. Sotia ctitorului, Agripina, era
femee oacheşă şi uscată, foarte iute. Se mânia câte odată foc şi la toti tiganii le punea
coarne cu lacăt! Ctitorul mai avea o soră-Marghioala- - pe care o ţine Vasile Tăutu;
era cunoscut subt numele de n Tăutuleasa v şi avea Gherenii (ţin . Dorohoiu) Bâtrănul acesta îmi mai spunea că origina familiei ar fi dela cutare Neculai P1soschi zis Olariul:
acesta ar fi găsit o oală cu bani, o comoară: de aici şi averea Ciolăcenilor. Constantin
Ciolac avu fiu pe lluţă Ciolac, mort de mult în străinătate şi adus apoi în Botoşani.
Astăzi biserică stă în neîngrijire şi în ruin ă , de a mai mare jalea! lnainte de ea, Că
l ugărenii, un sat mic pe atunci , aveau o bisericuţă ele lemn, mai la vale, de obicei11
cn 2 preoţi.
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CRONICA
l\'. Iorga: Osta~I dela Prut. cu un nou act ele la Alexandru
Hun.-Bă.ză~I roma~caul. Cu prilejul descoperirii unui act de danie dela
Alexandru cel Bun, d-l Iorga recapitulează o sumă de întrebări la cari dă unele răs
punsuri nouă: Despre hotar, care cu înţelesul de • margene>, se înseamnă în actele de
mai târziu, zice ră •după moda . un gurească •; despre casă şi judecie, pe care le identifică;
despre domnii teritoriali ce se pomene~ ca martori în hrisoavr, •anteriori in bună
parte cuceririi• ş. a.
In Răzăşii din Roman, d-l Iorga vede colonişti militari, în cea mai mare măsură
prinşii Oştirilor moldoveneşti în expediţiile din Ardeal.

<iei

• X. I or~a: Ceva des1•re Episcopul maramure~an I os if StolcR. -Câteva fragmente de vechi cazanii rom An eşti. Insemnări pri organizaţia bisericei maramureşane de pe la 1700. E vorba de un sobor:
cârsnicii, juratul... vor duce dajdea .. , dijma ... şi anume soroace de judecăţ i.
procese duhovniceşti , de despărţenie şi altele se vor prezenta in apel înaintea Vlăd i ·
căi. Apoi, preoţi vor fi întrebaţi despre „Tatăl nostru, Crez" şi altele.
Cu lilmuririle despre vechiul fragment de cazanii. cari ca şi convocarea lui Iosif se
dau în facsimil, d-l Iorga îndeamnă la culegeri şi cercetarea 1111or asfel de produc(ii
literare pentru întregirea istoriei noastre religioase.
• .ttormA.ntul lui Constantin BrA.ncovcanu. D-l V. Drăghiceanu des·
copere pe o candelă a bisericei sf. Gheorghe din Bucureşti. ·-- ridicată de Brâncoveanu
la 21 Sept. 1699 după începuturile de zidărie ale lui Antonie Vodă din Popeşti. socrul său, -inscripţia : •Această candelă ce s'a dat la sfeti Gheorghe -cel-nou, luminează

vitoare la
„Preoţii,

unde odihnescu -oasele fericitului Domn Io Constantin Brdncoveanu Basarab Voevod şi
iaste făcută de Doamna Măriei Sale Maria, care şi Măria Sa nădăjduiaşte în Domnul iară.şi aici să i se odihnească oasele; Iulie În 12 zile leat 7228• .
D· l Drăghiceanu arată că oasele Brâncoveannlui an fost aduse pe furiş din Turcia de
Doamna Maria, din Halchis unde fuseseră i11gropate întăiu (mat pe larg: Universul din
13 Julie 191 4).
frumosul noroc al d-lui Drăghiceanu, putea, fără pagubă, să fie al altuia, un tânăr
care ne-a trimis spre publicare inscripţia de mai sus încă din Aprilie, acest an . Atunci
am găsit cu cale, pentru păstrarea unei îndatoriri de redacţie, să cer tânărului dovada
unui bun cetitor. In schimb am primit altceva; şi iată că Dumnezeu l-a micşurat!
V. PArvau.: Castrul dela Poiana. Cercetarea „cetăţuiei„ dela Poiana ,
făcută după stăruinta răposatului Haret, a adus cea mai puternică lumină de până acum, cu privire la veata romonă în Moldova de jos. Pe urmele unor respectabile centre dacice, cari au fost în strânse legături comerciale cu regiunile sud-grecice şi apoi pontice (c. 30J a. Hs.), se organizează o puternică vieaţă romană , ce se desprinde azi
din altarul votiv dela Şendreni, din alte rămăşiţi găsite în jud. Tutova, Tecuciu şi
Covurluiu, dar mai ales din drumul ce porniâ din Oit uz pe Trotuş şi apoi de pe malul
stâng al Siretului, trecea în Dobrogea, sprijinit pe castrul dela Poiana şi Bărboşi şi apărată de valul lui Traian ce pleca din Adjud, la Vadul lui !sac, tăind pria mijloc ju
deţul Tecuciu.
Pe această statornică temelie se vor începe folositoare cercetăr i pentru viitor, Cil
'I'. P.
privire la alte urme istorice ce se vor mai descoperi.
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Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au tri·
mis adeverinţele cuvenite pentru D. C. D. Lupaşcu, Bârlad,
5 lei. D-na Zoe V. Nicolau, Bârlad, 20 lei. D. I. C. Dobrovici, Bucureşti, 3 I. D. Dr. C. lslrătescu, Corabia, 3 I. D. lng.
Oh. Em. Filipescu, Bucureşti, 3 J. D. I. /. Oafloiu, IsvoarelePrahova. 3 I. D. M. Lupescu, Zorleni-Tutova, 10 1. D. S. P.
Colibaşi, Afumaţi-Ilfov, 3 I. D. P. Oavăl, Lăleşti-Tutova, 10 I.
D. A. Gheorghiu, Fălciu, 10 lei. D. W. Kaminschi, Bârlad,
5 lei.
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literatură şi artă
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Anul VII. No. 8, pe August 1914, cuprinde :

M. Lupescu. · -Slujbaşii boierilor vechi în casă şi la moşii.
Dumitru I. Popescu. fiavrilă T. lancu.-Poveşti.
H. Y. Hântescu.-Pluguşor (urmare).
M. Karbu, [. Teodorescu-Boroaia. llarie Onciul.-Povestiri şi legende.
fi. Polcovnicu, I. Krătulescu, fieorge A. Cosmovici.-Vorbe adânci.
George [. Costanlioestu. St. Manole, Ion H. Popescu. An~rei Dumilru.-Cântece.
H. I. Oumitraşcu.--· Datine şi credinţe .
A. fiorovei, M. Lupescu, C. Atanasiu. (. fi. Vartolomeiu.-Botanica populară .
Pr. fi. A. Drăghici, Al. Moisei.-·-0 samă de cuvinte.
P.-Cronica.
Cuprinsul anului VI (1913).
llustratiune: Biserica de lemn dela Strâmba (jud. Tutova).
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LA MOARTEA REGELUI CAROL I.
în zorii zilei de 27 Septembrie 1914, a închis ochii pentru totdeauna. în cuibul de raiu pe care şi-l făcuse la Sinaia, bătrânul
nostru Rege Carol I.
Un singur om, oricare va fi acela, nu va putea zugrăvi decât
prea neîndestulător icoana Celui dintâiu Rege al României. Trebue ca vremea să-şi depene valurile ei, trebue ca ceaţa patimilor
şi-a uneltirilor omeneşti să se risipească, pentru ca să putem vedea şi înţelege în întregime pe Cel ce o jumătate de veac a stat
cârmaciu neadormit în fruntea poporului care L-a chemat.
Totuş, un lucru se ştie hotărît: Regele Carol, în toată curgerea
lungei sale Domnii, ne-a iubit mai mult de cât ne-am· putut închipui. Această iubire picură dintr'o adâncă înţelegere a trecutului
nostru, -pe care-l va fi cântărit înainte încă de a pune piciorul
pe pământul României,-precum şi din deplina stăpânire a zilelor prin cari am trecut. pururi strânşi împrejurul Lui.
Jntr'o Domnie, sunt piedici de cari voinţa se fărâmă; ele trebuesc ocolite până ce singure se vor nărul. A le înfrunta oricum,
ar fi şi o nebunie, şi o primejdie.
Acele vor fi mâhnit pe Rege ; dar poporul, nu! Din această
parte, pe cât au îngăduit acei ce-au stat legătură între El şi popor,
răposatul Rege a avut tot sprijinul şi toată dragostea, iarăş, atât cât acelaş inel de legătură, a îngăduit. Ochii marelui adormit
nu se vor fi închis cu păreri de rău.
Moartea putea zăbovî. Zările stau întunecate şi pustiirea, ce-şi
fâlfâie aripele în vecinătatea noastră, peste fra(i şi pământuri româneşti, a încercat să ne atingă, şi cine ştie dacă nu ne va cuprinde în vârtejul ei. Tocmai acum sfatul Lui să se curme şi regeasca Lui poruncă să amuţească?
Dumnezeu a vrut!
Duhul Regelui Carol poate trăl în urmaşul Lui şi'n vrednicia
noastră!

· Dumnezeu, care prin robii lui, ridică şi coboară noroadele, ne
va ridică, dacă vom fi ce-am fost! Şi vom fi, toţi ca unul, strânşi
lângă Cel ce astăzi moşteneşte pe Regele Carol.
Aşâ va vol Dumnezeu şi aşâ se va bucură sufletul Celui ce odihneşte la Curtea-de-Argeş!
Altă răsplătire din partea noastră nu va pri ml!

T. Pamlile.
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DOCUMENTE
221.
31 f1arfie 1874.

Scrisoarea Domnilorului Carol I căire Lascar Ca/argiu, Preşedin
tele Consiliului de Minişlri,după înmormânlarea Principesei Maria.
«A Tot Puternicul a mulat din această lume de suferinţe pe singurul şi duios iubitul Nostru copil.
Dacă ar mai fi fost nevoe a Ne încredinţă de dragoslea ţării
către Noi, apoi nimic alt nu Ne-o putea dovedi mai mult ca aceste dureroase zile, în cari sentimentele de compătimire sincere
ale tuturor Ne-au fost ca o mângâiere în adânca Noastră jale.
In asemenea împrejurări, simt un îndemn puternic a spune ţă
rii Mele că asemenea precum dânsa M'a sprijinit cu iubirea ei
în momentele cele mai grele ale vieţei Mele, asemenea şi Eu Mă
voiu sili a-i întoarce cu prisos binele care Mi l-a făcut.
Amintirea cea mai dulce, pe care reposata Noastră fiică Ne-a
lăsat-o ca un scump odor, este nemărginitul Ei amor către patria
în care S'a născut, amor care era atât de viu, încât chiar în frageda-I vârstă, în cea dinlăi depărtare în străinătate, Ea Se resimti
coprinsă de dorul ţării.
Legea copilei Noastre, liniba ce Ea vorbia, a dobânrlit o nouă
sfin(enie pentru Noi, căci fiecare cuvânt românesc Ne va fi de aci
înainte un răsunet al acelui glas pe care nu-l vom mai auzi pe
pământ.

S'a rupt într'adevăr în cercul răstrâns al familiei Noastre cea
mai duioasă legătură, însă o legătură mai tare Ne uneşte acum
cu familia Noastră cea mare: Poporul român, care împreună cu
Noi plânge copilul Nostru şi al său.
E o sacră datorie pentru Doamna şi pentru Mine de a arăta
fiecăruia şi tuturor, din adâncul mâhnitei Noastre inimi părinteşti,
recunoştinţa cea mai fierbinte, rugându-i a înălţa împreună cu Noi
rugi A Tot Puternicului. ca să ne dea tăria şi răbdarea de care avem nevoe în încercarea la care El Ne-a supus."
CAROL
Duminica Paştelor, 31 Martie 1874.

222.
Septembrie, 7914.
Cuvin/ele M. S. Regelui Ferdinand I, roslile în la/a Corpurilor
~8

Legiui/oare, după depunerea jurămânlului.
Chemat prin graţia lui Dumnezeu şi voi-nţa naţională a fi urhttps://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

132

(imintele de iubire şi credinţă ale unui întreg popor, găsesc în dra·
gostea Mea pentru neam puterea de a păşi fără şovăire spre în·
deplinirea marei dar grelei mele sacini.
Pilda Aceluia pe care li plângem toti ca pe un părinte şi con·
vingerea că numai printr'o neîncetată propăşire se poate asigura
vieaţa trainică a unui popor, lmi vor fi călăuză în sforţările Mele
· spre a-Mi jertfi întreaga muncă a vielei pentru desvoltarea pule·
ritor acestui Stat.
ln îndeplinirea acestei înalle datorii, pe care o îmbrăţişez cu
neclintită credinţă şi nestrămutată dragoste, stă cea mai dulce
mul(umire ce o pot dobândi. Printr'insa aduc şi cel mai mare
prinos de recunoştinţă Aceluia a cărui amintire este cea mai scumpă legătură între ţară şi Casa Mea.
În rodnica Domnie, care face mândria istoriei noastre, primul
Rege al României a găsit cel mai puternic sprijin în unirea tuturor Românilor în jurul Tronului, . ori de câte ori împrejurări mari
impuneau această datorie. Suni sigur că, însufleţi(i de acelaş înalt
patriotism. Românii vor şti şi în viilor să dea Tronului şi fărei
unirea in cugetare şi acţiune, care este singura chezăşie a unei
sănătoase propăşiri na(ionale.
Dumnezeu, care după atâtea grele încercări a binecuvântat munca acelora cari s'au devotat binelui acestui neam, nu va lăsa să
scadă ceea ce cu atâta trudă s'a clădit şi va ocroti cu dragoste
pentru acest popor, munca fără preget ce suni hotărî! ca bun Romnn şi I~c>ge să inchin iubitei mele tări.

223
28 Septembrie 1914
INALT ORDIN DE ZI
OSTAŞI,

preget de o jumătate de veac, încărcat de
ani şi mărire, iubitul nostru Rege şi-a închis pentru veci ochiul
care v'a privit necontenit cu dragoste fără margine. Inima Lui pă
rintească v'a însoţit zi şi noapte. El v'a dus la glorie şi cinste; cu
lauri culeşi pe câmpurile de bătae. a încununa! fruntea Lui şi
frun(ile voastre.
După

o

muncă fără

OSTAŞI.

Cu inima indurerată, dar plină cu nădejde iau asupra-Mi greaua sarcină ce Mă aşteaplă. Cu credin(ă că veţi urmâ tot înainte
pe calea croită de întâiul vostru Rege şi Căpitan , vă aduc la rândul Meu dragostea şi încrederea unui părinte către copiii săi , cerându-vă din partea voastră, precum v'a cerut şi Dânsul, să vă· închinaţi într'o muncă încordată sufletele Ţărei şi Tronului.

FERDINAND
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SATUL

ŞI

BISERICA

m :LA

STRÂMBA
Din comuna

Puieşti, . judeţul

Lă s ă m

Tutova.

frumoasa şi blânda vale a Tulovii,-care ar fi putut fi
mai fru m oasă şi mai bogată dacă un drum de fier ar fi le·
gat-o din vreme cu Valea Bistriţei, prin Bacău şi Plopana,-şi o
luă m puţ in la stânga prin bezmănarul târg al Puieştilor. Drumul
se furi şează printre căsutele ascunse 'n livezi ale satului Puieşti,
urcă repede coasta printre vii şi sămănături , taie spinarea Dealului Temelia şi scoboară 'n valea subţirelului pârău al S!râmbei.
Valea S!râmbei, aproape de îmbucarea ei cu cea a Tutovii.
l.'.am 2 km. miazăzi de târgul Puieşti, are cu adevărat înfăţişa
rea unei ciobole, ceea ce, fireşte, i-a dat cuvânt să poarte: către
acolo, acest nume. Tureatca acestei văi se 'ntinde pe o lungime
de alţi 4 km . dincolo de piciorul drumului, spre miază-noapte, şi
se sfârşeşte cu mici văgăuni, scurte, înguste şi repezi, sub poalele dealului Viduşaia. nebotezat în harta Institutului nostru geo·
grafic 1 • pe muchea căruia merge hotarul dintre ţinutul Tutovii
ş i al Tecuciului.
Valea Strâmbei nu-i largă. Coastele ei îşi arată încă scmnicerii unei despăduriri nu prea demult; din vechiul codru n'a rămas
de cât Cură/ura, petece mari de fag şi stejar, la obârşia Strâmbei.
Fundul de mâl sărăcăcios al văei este arat aproape peste tot;
prin mijlocul lui şi-a s ă pat culcuş adânc firul de upă numai
înfr'un singur Joc, aproape de sat, acolo unde potoapele scoborîte
din văgăunile despădurite au putut fi repezi; mai departe însă apa s'a potolit şi cu încetul, şi-a lipezit mâlul ei de clisă, care
se gâ ceşte şi după pânza galbenă de popuşoi subtiri şi scurţi
chiar în ani cu prisos de ploi.
La ju mătate cale dintre Puieşti şi Strâmba, valea îşi trimite spre
apus o v ân ă, la gura căreia, bine ascunse, se văd câtevâ case din
satul Ro/ari. Pe l ân gă ele, pe l ângă râpi înguste şi adânci , urcă
drumul spre cariera de pia tră de după acest cătun ; cu piatră
de acolo se va intărl ş osea ua ce l eagă Bârladul cu Puieştii ,
după cum mărturisesc ·stivele de lespezi c e nuşii, făin oase, de pe
margenea drumului.
î ncă

i

Foaia

Pueşti,

Seria XI, coloana V.
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O iăzătură pentru grădinărie şi apoi sătucul Slrâmbei, r~1văr
sat pe corhanele din dreapta. Intaiu, o şcoală făcută acum câfiva
ani, cu prea puţine mijloace, din cărămizi de lut nears, pe cari
cearcă să le acopere cu var, buna gospodărie a primarului din
Puieşti, de care Strâmba atârnă; câteva ccise frumuşele şi curate
şi apoi satul, cu căsuţe ferite după perji şi nuci, cu uliţi strâmbe,
înguste ·şi umbroase. pc cari se plimbă sătule cârdurile de rate
şi gâşt e gălăgio1se, la o !aliă cu purceii şi copiii gospodarilor.
Am văzut fetele îmbrăcate, după putere, cu slămbile cumpărate
intr'o fugă dela jupânii din Puieşti şi însăilate toi în fugă, şi toi
cicolo, de vreo jupâneasă. Flăcnii poartă ciobotele, iţari de bumbac alb, bine increlili pc pulpe subliri; anlereiele de adă mască
roşie, împodobite cu găitan subpre de fir cilb, le atârnă pe spate
sau pe-un umăr, ca să li se vadă ilicul, lot aşa de frumos. Că
meşi alb e, scurte şi crc(e, cusute 'n arniciu, pe dedesupt, şi 'n cap
pălăria de pâsl a neagră, cu mnrgeni potrivite.
l-am inl~ilnit, pe flncăi şi fcle, zorind spre târg intr'o Duminecă
de August rih:orns, dar uită dată, cu vreo două luni mai înainte,
i-am văzul iaruş lumimînd de albeala cămcşilor, pe c<:'lmp, la pră
şii târziu ori l<.1 secere.
Sătenii <.1u puţin pănu'lnl de muncii al lor. Moşia-i boicrcnscă.
astfel că oamenii fac ce pot, după mila lui Dumnezeu, mistuind,
iarna, adăposlili de costişă împotriva crivă(ului, şi agonisind vara,
pe aceleaşi costişe de codri bătrâni, din cari n·a mai ramas de
cât o cununii pleşuvc"1 şi dânsa pe-alocuri, ca un mănunchiu de
flori la cDpul lllllli riiposat.

II
capătul

satului, sub poalele dealului, înfr'un ocol de câjiva
proape o bisericufă durată în
paşi ai Slr,i mbei, 11'.1 vezi decât de a_
întregime din b:irn e de stejar, peste care veacurile au trecut neputincioase.
Sătenii îşi dau samă foarte bine că aliă biserică nu se mai află in vecinătate ca a lor:
«Sunt de zid multe, făcute mai mari, mai nouă şi mai frumoase, cari stau astăzi să se dărâme. Asta a noastră, iaca, fine , şi nă
dăjduim c.ă ne va ajuta Dumnezeu să ni se facă şi nouă cea de
pe urmă cetanie !ol lângă ea!»
Dar se tem oamenii, că tocmai prin această însuşire de bălrâ
nefă uitată , ce vorbeşte din negreata inimii de stejar, să nu Ie-o
închidă într' o bună zi protopopul. Ne spune iarăş un moşne·ag:
La
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biserica, vedeţi-o; sună lemnul într'insa ca un pahar de
da-i săracă ; nu-i îmbrăcată, n'are odoare: nici icoane, nici
sfeşuice, nici alte podoabe cari să-i dea altă înfăţişare, ca să ne-o
mai lase!»
Cu adevărat lemnul es1e toi aş3 de sănătos ca şi la cioplirea
iui; acum în urmă, după ce s'a fotografiat, comuna i-a încins pă
retii de jur împrejur, cu brâu de ciment înalt de 80 cm. dela pă
mânt şi lat de 55 cm. Cu acest sprijin şi cu o pricepută schimbare
a acoperişului de dranită. va fi deci viitoarea învelire, - poate că
a treia ori a patra,--închegarea bisericii cu hramul Sfântului marelui Ierarh Nicolaie poate rămânea deschisă încă alte sute de
anP.
Temelia bisericii se vede în planul ce-l dăm , la scara 1: 100. (fig 3).
«E

bună

sticlă,

Petălpe

le de stejar, cioplite·n bardă,
nu fără oaricari crestături, aco·
perite astăzi de ciment.seridică pereti i alcătui ţi
din câte 13
bârne orizontale, în1. fundul Strt1111bci. ln st:înga, gmlul de nuiele al bisericii.
cheiate între dânsele pe la colţuri, pe o înălţime de 3 m. 50 cm . Bârnile de
deasupra se prelungesc peste unghiuri, şi peste dânsele, ca şi
peste corzi, se sprijină acoperişul de draniţă bătută în cuie de
fi::!r. Grinzile, corzile şi uşorii uşilor sunt bătuti în cepuri de lemn,
poate că de brad . dacă nu de lisă, după cum lot astfel va fi fosl
prinsă şi întâia draniţă .
Tinda, al cărui pod se sprijină pe trei grinzi de c<He 20 cm . grosime, a fost la început sub clopotniţă. Inscripţia de pe acest pod,
arată că clopotniţa s'a podit la 1751 , când s'au făcui şi treptele

-- -·-------- .
1 Părinte le slujitor ne spune că
la vechile biserici de le11111 , se făceau g"uri în perc(i şi acolo st:: punc:i.u pris·J;;u l Je bani ce rănt.lne:'t dela facerea bisericei ; găuri le se
astupau rn dopuri de 1~11111 şi cine şti\ la nevoie. c:iutit acolo şi afla lnnul păstrat
np11fr11 miliri;;m· .
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iar bătrânii din sat îşi amintesc de un Popa Ion, care a scos
dinfr'insa clopotul dogit, a mai adăugat bani şi a cumpărat pe cel
de astăzi, pe cari l-a ridicat în clopotniţa sprijinită pe patru furci,
la câţivâ paşi înaintea bisericii.
Cu acest prilej, clopotniţa a rămas ca pridvor, iar vechiul pridvor era însemnat, se pare, numai prin doi stâlpi, dela cari au rămas
numai locurile din grinda de deasupra. unde le intrau cepurile.
Tinda îşi are peretele şi uşa ei dinăuntru, mai frumos eres·
tată decât cea din faţă, al cărui chip îl dăm în fig. 4. Legată târ·
ziu în fier, uşa din afară se în chide cu ajutorul unui zăvor şi al
unei manele.
Zăvorul este bălul în perelelc din fat5. pc dinăuntru; are un că
/e/, mai gros la mijloc, unde îi suni zâmţii, şi mai subfire la capele, ca să poală juca în cele două urechi. Capălul de căire uşă
esle mai lung. Cheia de fier, făcută din două bucăţi legate prinlr'un cuiu, se vâră printr'o sfredelitură din perete, deasupra zăvo
rului, partea de cheie mai scurtă, prin greutate, se lasă în jos şi se
aşează inlr'un zâmţ al zăvorului. Cu mâna se răsuceşte apoi, şi
căţelul prinde uşa prin tindă, ori o lasă slobodă.
Zăvorul acesta, cu altă infă(işare, ii întâlnim şi la casele fărfi
neşti de prin Moldova (fig. 5) L.
Maneaua, o stinghie sănătoasă de stelar, se vâră in două urechi
bătute în uşorii uşii, şi-o ţine închisă, cum se vede şi pela case.
Biserica se luminee1ză prin cele patru fereşti cu obloane de
lemn, cari se pot închide sau deschide, după nevoie, cum arată
şi schiţa noastră (fig. 6). Din strănile de pe lângă pereţi au mai
mai rămas ditevâ, pentru a mărturisi răbdarea şi bunul gust al
meşterului care le-a increslal.
Catapiteazma, zugrăvită în 1670, cuprinde, pe l<:'\ngă icoanele din·
tre. uşi,. două rânduri de iconife cu legende slavoneşti, deasupra
uşilor; încadrate între cele trei brâie orizontale, al cărui motiv necolorat, îl dăm şi noi , la scara 1/ 1 (fig. 7); între iconife, al căror
fond de gips s'arată pe-a locuri, stau stâlpişori săpaţi în lemn, sus
cu capitel, şi torsadă pană pela jumătate ..
Altarul se luminează prin uşi, peste catapileazmă, şi prin cele
trei ferestruici octogonale-stelate, făcute la încheiarca a două bârne; margenile ferestruicelor, pe cari şi noi le dăm în schiţă,
sunt teşite şi pe dinăuntru , şi pe dinafară (fig. 8).
Imprejurul bisericei esfe cimitirul sătesc, cu morminte înecate
1 T. Pamfile, Industria cas11idf la Români,
eh 1:ic şi 631 pentru z:iror.

Bucureşti ,

I !'.110, p. 4 6: fig. 632 pentru
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în izmă, odogaciu şi bălării. Stâlpi de lemn, de câte două palme,
în chip de cruce de-abia crestate cu fierăstrăul, stau la căpătâ
iul răposaţilor. La două morminte. două lespezi de piatră, cu câte
un cap de copil. L·am aflat pe cioplitorul lor, şi ne-a spus că una
din pietre, a giJsil-o aşâ, cu chipul de copil. adusă de apele
prăbuşite din mâncăturile Viduşăii, pe un al căruia dâmb oamenii din Strâmba cunosc un bot numit Ce/a/ea. abiâ însemnată pe
harta institutului geografic al armatei, dar fără nume.

III
Numele de Strâmba .se întâlneşte în mărturiile istorice ale trecutului nostru încă din veacul al XV.
La 24 Aprilie 1434t
Popa fuga
cel care
după

glă

suirea hrisovului «a
slujit ma i
înainte
sfânt răpo
satului pă
rintelui
nostru cu
dreaptă ş i

credin2. Biserica de lemn din Strâmba

cioasă

slujbă şi acum slujeşte şi nouă cu credinţă şi dreptate», capătă de
la Ştefan-Vodă, feciorul lui Alexandru-cel-Bun, întărire de stăpâ
nire pe un sat «Buciumenii, unde-i este casa, şi la Tu/ova două sale, unde este Miclea din Bahnă şi unde-i Bălan din Strâmba şi un loc din pustie de pe Başău mai jos de Vâslele Balino-

ve şi în vecinătate cu siliştea Oţelova»~.
Jn aceeaş zi, altă întărire o dobândeşte pe «dania părintelui nostru, un sat anume Buciumeni unde-i es/e casa, iar alta mai jos
la acel 1\1teşti, ude-i Micula jude; a treia pe Şomuz, Garoeaceşli,
~ patra mai sus de Buciumeni, anume Radeşani, şi la obârşia
1 D-1 Iorga ii dă pe Ştefan II ca domnind dela Septembrie 14 ·~4. până la '!.7 August
143fi (Istoria Româ11ilor, 1908),
~ G, Ohibănescu, Urirnriul, XVHr, p. 6.
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Liubanii, Mânzaţii iar la gura Studeniţii, Temeşeştii: ambele părţi
de judeţ şi Strâmba dela obârşie la gură, care mocirlă singur să
şi-o planteze. şi pe Tutova Lăleştii şi Hălmojeştii, şi la obârşia
Strajnifei, unde este jude Mihaiu» 1•
Iată-l prin urmare pe. popa luga stăpân vechiu şi întărit pe toată Valea Strâmbei, dela obârşie şi până la gură, volnic să-şi facă
livezi şi priseci din poenile acestei văi, să şi-o iezească şi să-şi
spargă curături noi în codru, să stăpânească pe deplin această
vale de mare preţ, întăiu, prin faptul că erâ aproape de şleahul
mare al Tutovii, şi al doilea prin felul cum dealul Temelia, înalt de
peste 100 metri, o tăinuia de cete de drumeţi primejdioşi, din ră
sărit şi miază zi.
.
Fireşte, că în grabă şi cu mijloacele noastre, nu pu.tem urmă
rl stăpânirea Popei fuga şi-a clironomilor lui în Strâmba.
Urme învederate din alte aşezări, în afară de Strâmba, cari se
vor fi făcut pe vale, nu se văd de cât poate că Rotarii, cari se
vor fi ascuns în vizuina de astăzi, după ce vor fi hălăduit chiar
pe coasta de miază zi a văei, pe Dealul viei, într'adevăr cu urme
de vii şi livezi de curând doborîle de plug.
Necoară al căror nepoţi «Alexa şi soră-sa Măriica. feciorii lui
Matei Caras» vor fi fost curgători din Popa Iuga, dar nu singuri,
d1ci la 9 Decembrie 1631, aceşti nepoţi 1<de nimeni siliţi, nici învă
luifi, ci de a lor bună voie şi-au vândut a lor dreaptă ocină şi
moşie din salul Grădeşli de pe Tutova şi din Strâmba, cu Joc de
piuă şi cu loc de fânaţ", lui Dumitru Gheuca biv vornic de gloată, pentm 20 de taleri bătuţi2.
Peste 20 de ani, intrau prin danie în Strâmba şi Pălădeşlii.
Cu zapisul făcut în laşi, la 8 Februar 1651, «UrsulU dinil salu
dinu Zmiiani, feciorulu · Irinei, nepotultl VărvariI, strănepotulu Telel ce au fost Stolnicu" dă moşie din RomănT din Strâmba, «dumilorsale Enachi Iii lui Gavrilii Păl!aldi, pentru sufletulii celora ce
li-au agonisitu aciaste moşii şi pentru sufletuhi nostru„ :1•
Moşia Strâmbă îşi aveâ o brazdă pe apa Tutovii~.
Dar nu erau singurii stăpânitori ai Strâmbii aceştia. Părţi din
moşie aveâ :,;i Mânăslirea Neam/ului, dacă urmează să credem
aceste şiruri din cronica lui Andronic, frumoasa Istorie a Mânăslirei Neam/, în care, la acel loc, fireşte, varsă tot amarul şi
O. Ohibănescu, Uricariul. X\"111, p. 10-11.
O. Ohibănescu . Secrete şi Izvoade, II, p. :.!Ol.
n N. Iorga, Studii şi Dommente, XVI, p. 16!l,
• Ibidem, p. 191.
1

2
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tOarnă toată · groaza

pentru zilele lui «loann Armanul cel tiran•
ce scrie Andronic pentru întâia bejenie a unor călugări
nemţeni la Strâmba:
«Ne arată istoriile cum că în anul 7037 prea sfinţitul Grigorie.
Mitropolitul Moldaviei s'au paretesil la metania sa intru această
sfăntă monastire Neamţul' iară în
anul 7078, întămplăndu-să Domn
Ţării Moldaviei loann Armanul cel
tiran. el îndată, pre lângă altele ne·
numărate ucideri ce făcea între bo·
Tari, apoi nu puţin au schingiuit şi
pre tagma călugărească. Că teamnitele erau toate pline de călugări. Şi
pre multi îi ardea în foc iar pre
alfii îi îngropa de vii, pre boiari îi
belea de vii şi ii trăgea în tapă, le
scoteâ ochii, le făea nasurile şi u·
rechile, le punea belciug în nas, le
lega mâinile după spate, ii trăgea
pre uliţe şi ii bătea fără de milă, iară trupurile celor ucişi le lăsa ne·
îngropate ca să le mănânce câinii.
Şi pe un preot anume Cozma l-au
tăiat; aşijderea şi pre un călugăr
Molodefu. iară pre un Arhiereu anu·
me Gheorghic, foarte cumplit chi·
nuindu-1, şi cerănd bani dela dânsul, l-au viril în foc de viu şi l-au
arsu. Şi înfiorîndu-să de aceste fă
ră de omenie cruzimi şi Prea sfin\ilul Milropolitul Teofan, şi cunos·
când foarte bine cum că nici el nu
va scăpa întreg, au apucat fuga şi
s'au ascuns prin munW iar în anul.
3. Planul orizontal al temeliei bisericci. 7082, la 12 zile ale ale lunii lui Avlată

Scara I: 100.

--1· N.lorg~~/st~ri~ Bisericei româneşti, I. p. 107 Mitropolitul Origorie Roşc.1. De fapt
a plecat din scaun înainte de Septembrie 1064: s'a întors la Pobrata. ctitoria lui, de
unde faci! dame Neamţului o cruce ferecată, cu o ani mai tiir.liu (d. Iorga . Mânăsti
rea Neam/1111.li, _19f~. p. 26-7.
2 lntocmai cum scrie şi Necu!ai Costin Cronicarul: •. O Doamne sfinte, se otă·
răşte condeiul a scrie tirăniile şi mijloacele tirăneşti acestui cumpltt tiran Domn. 8ă
gat-au în foc de viu pe Vlădica Gheorghie de au ars, pentru presus de avuţie„. ~I itropolitul Teofan au fugit prcn munţi de groaza lui Ion Vodă . Temniţele erau toate pline
de călut>'ări si·i înrrrooa de vii ore Veverită. orc Cozma si pre Molodet călui;?:ărul".
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gust 1, după ce au auzit Turcii de cea le lucrate de Ioan Voevod.
au venit inpreună cu Tătarii în Moldavia, şi prinzându-l, I-nu junghiiat cu hangeriul în pântece şi în gură, şi tăindu-i capul, l-au
pus intru o suliţă. Şi apoi luându-l Alexandru Voevod Domnul Valahiei, l-au bătut cu cue în poarta domnească la Bucureşti, iară
trupul lui l-au legat de cozile a doauă cămile şi l-au rupt bucăţi.
Şi l-au înpărţit Ianicerii între dânşii spre aducerea aminte. Şi îşi
ungeâ Turcii săbiile cu sângele lui~. Iară după peirea lui, au pră
dat Tătarii toată ţara şi au fost robit şi pre cine au găsit, aşa
de tare, întru cât mai mare pustiire nu au pătimit această ţară.
Poate acum judeca aicea ori şi carele iubit cetitoriii bine înţe
legătoriii, şi a cunoaşte cu duhul, ca ce rău va fi pătimit şi aciastă sfântă monastire Neamţul, cu soborul din ia, înpreună cu
toată ţara căci este opredanie cum că în vremea catastrofelor acestora ce au urmat asupra Ţării Moldaviei, fiind deopotrivă supusă şi aciastă Monastire, s'au sfătuit părintii soborului şi au luat
capul sfântului Simion dela Muntele Minunat şi sfintele eva[nJghelii, ceale scrise cu mână în limba bolgărească şi ferecate cu
argint. şi sfintele cruci ceale vechi şi sfântul aer cel bun şi panaghierul şi docomentele cele vechi ale moşiilor şi sfânta icoană
cea mare, făcătoare de minuni a Prea sfintei stăpânei noastre
Născătoarei de Dumnezeu şi pururea fecioarei Maria. şi s'au dus
vre o câţiva la un sal, anume Strâmba. carele iaste în ţinutul Tutovii. Şi era acel sal atuncea moşie Monastirii. Şi acolo, în codrii
acei mari, să ascundea cu sfânta icoană şi cu toate anlichitălile
când simjia că vin prin acele părji vrăjmaşii. Şi în biserica acelui sat îşi săvârşia rugăciunile. lară unii din părinti au rămas în
Mon,µstire spre a săvârşi cântarea de slavoslovie în soborniceasca biserică. Şi năvălind Tătarii fără de veaste întru o vreame, i-au
tăiat pre toţi cîţi i-au aflat în Monastire şi i-au aruncat întru o
fîntînă aproape de biserica Sfântului marelui mucenic Gheorghie,
unde şi până acum se cunoaşte locul fintfriei. Şi au şi prădat Tă
tarii tot ce au mai aflat prin Monastire, lăsând-o desăvârşit pustie. Şi au şezut aşa până ce s'au răsipit vrăjmaşii şi au eşit din
Ţara Moldaviei şi atuncea, după liniştire vremilor, au venit iarăşi
călugării ceialalti împreună cu sfânta icoană şi cu toate odoarele
celelalte den moşiia Strâmba, şi s'au aşezat ca din nou întru sfânta Monastire Neamţul, ce erâ pustiea».
1

Ureche, ca ş i Miron Costin, pune moartea lui Ion Vodă în Iunie, 7082.
aceste amănunte lipsesc din Cronica lui Ureche şi Neculai Costin.
Acad ,~ mia Română, Ma1111scrtj1tul no 3n2fl, faţa 91 -92 vo.

~ Şi
•

3
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Egumen la Neamţ erâ pe atunci Spiridon (1560-1592), pe care
arhiereu Nascis Creţulescu îl socoteşte a fi fost în capul bejănarilor dela Strâmba 1 •
Puleâ fi pe-atunci biserică
la Strâmba? In afară de mărJ
turia şirurilor de mai sus,
credem că erâ, îndestul de
trebuincioasă pentru adăpos
tirea sfintelor odoare aduse
dela Neamţ şi pentru închinarea fărâmii de sobor, care, de sigur, fără un locaş
de închinăciune, se puteâ
ascunde de urgie şi prin codrii vecini. Dacă era o bise·
rică, aceea putea fi chiar cea
de astăzi, şi pentru dânsa
s'a făcut catapilcazma, care, sub icoana Mântuitorului
deasupra uşii împărăteşti,
poartă însemnarea slavonă
a zugravului, pe care o dăm

răposatul

întocmai:~

4.
Adică:

Uşa

deh intrarea în

biserică.

RKU
MŢA

BJOG ANO
I IONIA DNA K

Anul lui Dumnezeu 1670 luna I (sic) Iunie, ziua 20.
Cronica lui Andronic, înlr'adevăr, nu vorbeşte nimic despre
Strâmba pentru aceşti ani şi anii vecini; Strâmba însă, fireşte, ca
un mitoh al Neamţului , erâ cunoscută, şi Dimitrie Cantemir o înseamnă pe harta alipită la Descrierea Moldovei, alături de RăchiJ
Joasa, devenind, din mâna gravorului neamţ: una Slimba şi alta
J<icitosa:i.
Puternica vieaţă religioasă din Strâmba o dovedesc şi numeroasele fărâme din cărfi slavone şi româneşti, unele tipărite, altele manuscrise. pe cari cu mare greutate le-am putut adună, după ce-au scăpat ca prin minune de vânturi, ploi şi soiurile de vie·
Arizii-a, XXI, p. ~ -14 .
fireşte, întreaga inscrispţic es t\: făcută cu caractere slavone. cari
flii în tipografia noastră.
:; Ed iţ:a din 1815, tom . II
1

2
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în acel loc, care după unii, se socoteşte a fi un bun muzău
al conştientului preot de sat, şi care este : podul bisericii l
Astfel, în acest tăinuit ungher, călugării dela Neam( s'au putut
simţi în voie,-la nevoie,-şl cu prilejul unei a doua bejenii, care
a fost cea din timpul încălcării leşeşti, şi despre care, cronica lui
Audronic scrie următoarele :
«Deci aicea acum eu rogf1, pre ori şi carele om cu mintea să·
nătoasă şi despărţit de tot fealiul de interes şi patimă, ca stând la
acest loc, să cugete puţin despre ceale ce în scurt am pus de
fată de întâmplările urmate în Prinţipatul Moldaviei încă din anii
7177 şi pînă în vreamile acestea, şi să judece cu mintea sa, fără
părtinire, şi să privească cu ochii cei de gând, şi să vază, oare în
ce linşliri, întru cari desfătări şi în cari odihni să afla întru aces·
le vremi prea cuvioşii părinţii şi fra(ii noştri, cei ce era pe atun·
cia, şi soborul nostru, când în sfintele Monastiri Secul, Agapia şi
Hangul, şi prin tot Jocul prin prejur era întunecime de vrăjmăşii·
le şi prădăciunile Leşilor şi ale altor neîndumnezeiţi tilhari? Ah.
prea iubifilor mei frafi ! Nu în odihne, nu in desfătări ! Nu îutru
negrijire, ci intru neîncetată frică şi cutremur. Că aluncia lemin·
du-să de prădăciunile a acelor neîndumnezeifi varvari şi infiorin·
du-să, şi cunoscînd mai înninte dintru înseşi mişcările lor cum
că nu VOT cruţa nici pre această sfînfă Monastire, precum
s'au şi întîmplat, s'au sfătuit dluJhovniccaşte în ce chip să urme·
ze întru aşa cumplite vremi pentru ca să nu rămîe în veaci Mo·
nastirea aceasta pustiită. Şi aş3 după hotărirea ce au avut între
enşi au luat sfînta · şi făcătoarea de minuni Icoana cea mare a
Prea curatei Maicii lui Dumnezeu, despre care am istorisit la Io·
eul cuviincios, şi alte odoare şi lucruri, şi s'au dus cu toţii ciţi
au putut scăpa tainic printre vrăjmaşi, la o moşie anume Strîmba, tot a acestei sfinte Monastiri. şi acolo s'au ascuns, fiind foarte
mari păduri, şi nestrăbătind încă p.e acolo vrăjmaşii.
Urmând însă grozăviile acealea tot aşa neprecurmat una du·
pă alta, precum am zis, apoi în anul 7204 1 bine credinciosul Domn
Antioh Voevod au trimis pre Lupul Costache înpreună cu alţi boiari de au scos pre toată oastea leşască de prin Cetatea Neamţu
lui, din Suceava şi de prin Monastiri, şi de prin toată ţara'.! însă
părinţii noştri tot nu s'au strămutat de la moşiia Strîmba, ci aco\o petrecînd ascunşi, ave mare îngrijire spre a ,nu să prăpădl di·
săvârşit şi moşiile Mănăstirii. Ştiind că fiinţind celea, apoi înseşi
tă(i,

1 Cet~şte

~

7i!ll8.
• Leatop . T Mold. lomn Xicnlce:i, tom 2,

faţa

29':! •. - Ed
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Monostirea nu va rămăne pustie, ci iarăşi să va ridica. Şi aşa
simfind c · m că un preot anume Ignatie din Bârlad şi cu al fi înpreună, făceâ înpresorare în moşia Piscu ...
Netrecînd multă vreme după aciasta, apoi în anul 7208 precum
să istoriseaşte în sfintul şi marele pomeannic al săhăstriei schitului Pocrovului, făcăndu-să pace între înpărăfia turcească şi
crăiea leşască, şi curăţindu-să tara Moldaviei de oştiri streine, îndată s'au înapoit soborul cit mai rămăsese, iarăşi în Monastire, aducînd şi sfînta şi făcătoarea de minuni Icoană cea mare a Prea
curatei Maicii lui Dumnezeu, iară acolo la Strîmba au lăsat în
biscarică pe o strană unde au şezut sfânta Icoană înscris cuprinzătoriu pre toată întîmplarea 1 aceasfa 2 » .
.;·
Mai pe scurt, acestea se
,__~ arată şi într'o aliă cronică
r-----]\1 a Mânăstirii Neamf:
l-«Căci se povesteaşte
~pentru sfinla Icoană a Mai,_:_
di Domnului cea făcătoare
re de minuni pre carea o
5. Zăvorul 11şii dela inlrare.
au fost trimis-o Impăratul
lo ann Paleologu! darl'1 prcosîinlilului Mitropolii Kir Iosif pe vremea Domniei fericilului /\lcxandru-cel-Bun. Care Icoană iaslc cu
doâî feate : de o parte Prea sfânta Născătoare de D[uJmnezeu şi
de cei'1 parte Marele mucenic Gheorghie. Şi să află întru această
sfăntă Mănăstire până astăzi. Pentru care se povestea de părinţii
mai bălrăni ai soborului că întru o vremea, la năvălirea unor varvari, au fost dusă de părintii noştri din vremea aceia la o moşie
a Mănăstirii anume Strămba, din jinutul Tutovii, în prejma unor
mari codri, unde au şezut sfânta icoană vreame de 3 ani. După
aceaia nelrecînd multă vreme iarăşi năvălind varvarii asupra Ţării
aceştie, atunci părinfii cari au putut, au luai icoana şi iarăşi la
moşiia Strîmba s'au ascuns» 1•
Poate că răposatul arhiereu Narcis Crefulescu cunoşt€â aceste cronici. Curinsul răndurilor de mai sus, le dă lotuşi după «O

/

1/2

Q

n

lg

l\'am aflat n :mic.
Acatlc111 ia Romană, Matmscni1tnf X o. 352!1 fota E!l ···- L i'i .
:: ALadc1111a Rom:u1;1, Ma1111scriptul :"o. 3 · 8. fila 8.
t

~
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inscriţie slavonă trodusă»,

punând a doua bejenie între 1697 şi
170()1.
Cu aproape 60 de ani după a doua venire a călugărilor dela
Neamţ la Strâmba, se podeşte clopotniţa, - tinda de astăzi a bisericii, şi se face scara. Cu frumoase slove ruseşti, se arată aceasta
chiar pe acel pod.
« Să s[ăJ ştie de căndu s'au podit clopotniţa şi s'au fă„
cut treaptele, fiind egumen Ermonah Ghedeon '.! Nemţanu
ot Pocrov. Let 7259. Eu Vasilie Dascal am scris„.

Deci, vara lui 1751.
Pe-atunci va îi fost şi o gospodărie de sumă la Strâmba. Dae<l.
spre apus şi miază zi este pârâul, de cealaltă parte a bisericii se
întinde o costişă nu prea repede, pe care şi astăzi se văd linii de
perji şi câţiva nuci. Un bătrân ne arată locul unde erau în copilăria
lui de acum 60-70 de ani, pereţii dărâma fi pe jumătate ai celor şase
chilii, în fata cheotorii bisericii de către costişă ,-prin urmare, cu
fata spre răsărit. La câtiva paşi spre răsărit erau urmele unei case, a prrotului, iar între chilii şi casă, în coastă, se vede şi astăzi
groapa temnicului, unde se adăpostiau pentru iarnă stupii bisericii.
Supravegherea Neamţului urmează încă. lntr'o evanghelie tipă
rită în Iaşi la 1762, care se află la Strâmba, se înseamnă pe josul
filelor.
« Această

opştii[i]

sfăntă

cuviosului

şi Dumnezeiască

stareţului

evanghelie iaste a

Paisie 11 » .

Iar mai departe:
Arhiva , XX. p. 28ti:
•1697 [Pahomie (fost Petru din Giidiul Ardcal11l11i, tiui lui popa lflimic şi al Anei,
născut în 1674; se căiugăreşte in Mănăsli rea Neamţ. cu nu111r:lc t'ahomie), ln acclaş an
se duce (fuge) cu soborul la moşia Strâmba în ţinutul Bârladului, cu Sf. !coană a Maicii
Domnului şt cu obiectele ce a putut lua cu dânşii din pricina bejrniei: a ani au stat
la Strâmba.
1700 se întoarce Pahomie dela Strf1n1 ba.
Despre Sf. Icoană, vezi N. lorga în Analele Academiei Române Mcm. Secţ. Ist. XXXIV,
p. 4()8, 476, 479.
~ Ieromonahul Ghedeon este Grigore Blebea, fost stari\ la Pocrov. Cîr. Arhiva, XXll,
p. 288.
:: Născut la Pultava, fiu de protopop, învaţă la Chiev, se călugăreşte, intră · în larva Pecescăi, trece în Moldova şi apoi în Muntenia, unde stă sub egumenia lui Vasilie,
tot slovean, la Poiana Mărului , peste 3 ani. Merge la Atos în mănăstirea Pantocratorului , întemeiază ac,)lo schitul Sf. Ilie: după ce-şi măreşte soborul, plecă pe 2 corăbii
prin Iarigrad la Galaţi, şi la Vărzăreşti îşi lasă călugării. Nedobândind dela Mitropolitul Grigore din Bucureşti. o mă:iăstire petttru ai lui. capătă dela Gavriil al Moldovei,
Dragomirna unde îşi aşeza tn Septembrie t 7li3. cei 64 de fraţi. Acolo stă peste I O a11i, în
muncă rodnică. Cuprins de Austriaci, ceru alt sălaş şi Grigore Ghica ii dădu la l4.
Octombrie 17îo. Secul, unde se aşeză cu cei 351) de fraţi şi apoi şi Neamţul, unde se
strămută ca egumen la 15 Noembrie 1794. Mai pe larg. Iorga, Mănăstirea Neamţului, V ă lenii-de munte, 191 ~) .
1
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evanghelie s•au dat de sfinţia sa părintele sta„
reţul Dometiian 1 la biserica din satul Strâmba, fiind moşiia Sf[ilntel mănăstiri, 1833 Ghenarie 20».
«Acea stă

Stăpâniâ Neamţul, prin urmare, parte din Strâmba şi la această
vreme? Cum se face dară că într 'un «Calaslih de sămile Juluror mănăslirilor de /ară ce s'au luai din poronca luminalului
Măriei sale, Domnul noslru Ion Cos/andin Neculai Vodă din li.
7250 până la li. 7521 Ghen. 20„, fila 102 vo 2, pentru Neamţ, nu
pomeneşte nimic despre Strâmba, printre atâtea lucruri mari şi
mici?
--.:.:...,'--. _
---·.-. -·· Răspunsul nu poate fi decât
- ;:--~-----:-:-_a cesta. Strâmba avea poate o
avere abia îndestulătoare pentru acoperirea neapi\ralelor trebuinţe ale bisericii, şi ele aceea
mitohul nemţean trăia înlr'o
deplină neatârnare.
Va fi avut câlivâ călugări, căci
biserica îşi zicea « mănăstire »
cum adeverează următoarea însemnare pe un Triod din 1769,
afla l lot în biserică:

«La anul 1838 s'au cutremurat pămăntul priln carii
s'au stricat şi mănăstire,
6. Frrcast:i biscricei.
iar la Bucureşti s•au omorăt oameni mulţi de cutremur. In gios, de ce au mers, de ce au fost mai mari cu„
tremur„' 1•
Cu toate acestea Neam(ul. pe la 1838, adică aproape cu o sulă
de ani după întocmirea pomenitului catastih, avea în stăpânire
întreaga moşie Strâmba .
1 I- Rianu, Cnlalogul Mn1111srriplelor RomtÎ11rşl1~ I , p. 223: Domctian era arhimandrit şi stareţ la Neamţ şi Secu, în 1s2:, Aprilie :iS.
~ Academia Română, Malluscripful No. 110.
:: Aceasta ar cădea , dacă • Mănăstirea • ar fi Neamţul. la care se g:llldia cel ce seri:\
în Triod , fiind la Strâmba, sau dac:l Triodul venii\ însem nat la Strâmba după 1838.
Oricum, Bucmeştii nu pot fi cei de pe Bârlad , dintre Costeşti şi Deleni (cfr. Oh i·
băneşti, Surele şi /svoade, IV, p. 4'l), d ca pitala de azi a ţări i, care, prin depărtarea ci,
putea fi socotită că un loc unde •S'au omorit mu lţi oameni de c~trem ur• .
Cutremurul este cel din 11 lanuarie • patru ceasu ri din noapte, care a dărâma t case şi
biserici •. Cfr. N. Iorga, Studii şi Documente, XV I, p. 276, pentru Vorona, şi I. Antonovici, Documente bârlăde!le, 1, p, 355.356, pentru Bârlad.
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Gheuculeştii,

cari stăpâniam în Strâmba la 1631, şi în Lăleşti 1
alături de Strâmba, vor fi închinat Neamţului; la aceasta ne în·
dreaptă următoarea însemnare pe una din cărfile din biserică:

«Alee să să ştie cănd a răposat Lupul Gheuca Armaş
în zălele Măriei sale lui Dumitraşco Voevod în velet
(cu îndreptări) msfe Mai, 4 zile».
Pe legătura unei «Psallire ·a Proorocului şi împăralului David,
şi

Sibiiu la Kloziu», cetim:

«Anul 1844. Să găsă slujitori la slănta biserică cu hramul ci să prăznueaşte Izvorul Maicii Domnului din sat
Gura Ezerului 2 preot Pavel Răchitosul şi d. căntăret
Petor Gheuca, născut în oraşul Bărlad".
Şi

apoi:

pisaltire este a me dreaptă [iar cine va
să fie supt blăstămu mal marelor voivozi Mihail
v!r]elu. Ian[c]u Popa.„
«Acia stă

luă -o ] ,

şi

Ga·

La 24 Octombrie 1841 Mănăstirea Neamţului, vindea moşia
Strâmba Sârdarului Teodor Vasiliu:1 iar peste mai pufin de o lună ,
acesta o trecea Banului Iancu lslrali, cu pret de 3403 galbeni.~
IV.
Bătrânul de pe capra !răsurii, trecut de optzeci de ani, «a deschis ochii în Strâmba», dar pe vremea aceea, Strâmba nu era pe
malul stâng al pârăului. «Unde-i satul astăzi, când ştiu eu, erau
numai vreo 12 case, o adunătură de oameni, cărora noi le ziceam
«Bejănari». Ii aduceau banul Istrati de pe la alte moşii ale lui, cum
erau Călimăneşlii. La Strâmba, adică în faţa satului de azi, unde
se văd corhăniile cu câte-un pom ici-cola, stăpânia «Cazamir»,
care a stricat satul. El ne-a luat şi ne-a strămutat peste deal, pe

valea Tulovii, unde-am

Târgul

Puieşlilor».;-,

stăpâni pe malurile unui pârău, unde un sat
altul se întemeiază!
ln anexe, se vorbeşte despre o usăleşte veche a Strâmbei», pe
o •zare, în sus», Asupra ei, nădăjduim să vorbim cu alt prilej.

Deci, o

se

vrăjmăşie

făcui

de

ridică şi pleacă, şi

N. Iorga, Studii şi Documen:e, XI, p. 258.
Gura Ezeului este s:itul de pe stânga Tutovei, mai jos de
a Anexa I.
4 Anexa II.
0 Anexa III.
1
2

·

https://biblioteca-digitala.ro

Puieşti .

MIRON COSTIN

ANEXE

147

1

I.

Divanul apelativ al

Ţării

de jos.

D. Sard. Teodor Vasiliu, prin jalbă cătră acest Divan, au cerut
a i să încredinţa zapisul cu care, prin particularnică alcătuire, au
trecut în de veci vânzare moşia Strâmba dela ţinutul Tutovii, că
tră D. Banul Iancu Istrati în preţ de 3403 galbini blanc. In urma·
rea căriia cereri şi pe temeiul titlurilor de proprietate ce au înfăţoşat, pe de o parte s'au fncredinfat zapisul vremelniceşte, iar
pe de alta, însămnându-să aice întocmai copie de pe acel zapis,
să publică spre obşteasca ştiinţă în termen de 6 luni.
ZAP 18
Mai jos iscălitul înc redinţăz prin acest zapis, precum ştiut să
fie că moşia Strâmba dela ţinutul Tutovii ce au tost a Mănăslirei
Neamfului şi pe care prin mezat am cumpărat-o, precuin dovedesc zapisul pomenitei Monastiri din 24 Octombri trecut 1841, încredin(at atât de Inalt Preasfin(itul N\itropolit cât şi de Divanul

i.

Ornamentaţie

intre icoane pe

catapiteazmă .

Scara 1 : 4.

Ţării de jos la 11 Noemb. supt No. 5675, întărindu-mi vecinica stă
pânire asupra moşiei Strâmba, d-sale Banului Iancu Istrati în pre(
de 3003 galbini împărăteşti cu piatra blanc, pe care galbini primindu-i toţi deplin în mâinele mele zâmţiţi şi netăe(i. de astăzi
înainte şi în veci va stăpâni arătata moşie Strâmba, atât d„lui Banul Iancu Istrati precum şi clironomii D-sale din neam în neam
încredinfat şi prin semnele mai jos arătate şi anume: începâ nd
din zarea Dealului despre Crăsteşti, adecă care vine în prăval
cătră apa Tutovii şi tot aşa zarea în jos până unde urmează dritul locului ce are a-l răspunde stăpânitoriu prin împresurare spre
1 Anexa I şi li sunt dobândite prin mtjlocirea d-lui Tr. Ichim şi osteneala d-lui A.
Epure, licenţiat în litere, ambii funcţionari la Arh ivele Statului din Iaşi .
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partea de jos ce este în megieşie cu Strâmba, urmând această
despresurare în cursul dela răsărit spre apus, până în zarea Ză
lelinului unde este un lac şi o poiană mare, şi apoi merge zarea
în sus drept la sălişte veche a Strâmbei şi iarăşi tot zarea în sus
mijlocul podişului zării Zăletinului, până în zarea despre care să
infundează valea moşiei Lăleşlii, şi unde spre apus să despărfeştc
cu Monast. Răchitoasa iar de acolo drept la vale spre răsărit şi
tot pe zare deasupra Lăleştilor, pănă la crucile drumului ce merge din Strâmba la Lăleşti, de unde iarăşi drept deal spre răsărit
până în zare despre Tutova deasupra Crăsteştilor de unde am
început 1•

I I.

Divanul Apelativ a

Ţării

de jos.

Marte 9, No. 1176.
Prin adaosul Foei Săteşti cu No. 83 din 23 Noemb. 1841, după
acestui Divan de supt No. 5729, s'au publicat în termin de 6 luni particularnica vânzare a moşiei Strâmba trecută de
la D. Sard. Teodor Vasiliu, căiră D. Banul Iancu Istrati, cu arătare
şi a semnelor hotărălor acei moşii prescrisă în copiia zapisului;
însă fiindcă asupra semnelor holară, s'au ivit jalbă din partea
d-sale Post. Răducanu Cazimir, prin acensta se aduce la cunoştinţa tuturor de obştiei (socotit tot în terminul acel de 6 luni însămnat prin adresul cu No. 5729), că vânzarea moşiei Strâmba
urmează în glăsuirea documenturilor, iar nu în sămnele holară
precum s'au fost publicat prin titatul adaos :i.

împărtăşirea

III.
Hrisov domnesc pentru întemeierea târgului

Puieşti.

Noi Mihail Grigorie Sturza Voevod
Cu mila lui Dumnezeu, Domn Ţărei Moldovei.
Intre lucrările cele de datoria Domnilor ocârmuitori, fiind şi îngrijirea căiră chipurile ce aduc îndemânarea alişverişurilor locuitorilor şi înflorirea negoţului pământului pairiei, de a le statornicl
cu legiuirile cuviincioase şi a înlesni pe toţi aceia ce din râvnă
pun înainte şi cer a fi lucrători la unele ca aceste isprăvi , şi precum statornicirea de târguşoare pe la moşii sunt cele întâi teme1

2

Adaosul r.Foii săteşti" No . 83, 23 Noembrie, 1841.
Foaia sătească, No. 12 din 22 Martie HH2.
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iuri a toate îndemnările negoţului, căci acolo îşi află nu numai
lucrătorii de pământ, dar şi ori care altii. câştigarea folosin(elor din
osteneala lor,
Am luat aminte ca cererea ce a făcut dumnealui spătarul
Răducanu Cazimir pentru a i se hărăzi privileghiul de a face pe
moşia sa de zestre Pueşti dela finului Tutovei târguşor,
Şi după încredinfarea ce am luat prin anaforaua sub, no. 1687
a Domnescului nostru Sfat, că aşâ precum prin înmulţirea locuitorilor s'ar aduce folos şi hasnalei. găsind încuviinţată cererea
d-sale spătarului,
Ială prin acest hrisov întărit cu a Domniei nostre iscălifur<"1
şi pecetie, hotărîm şi legiuim:
înfiinfarea târguşorului la ară
tata moşie Pueşti, pentru care
şi poruncim d-sale vei visternic prin publicaţie a aduce în

--------

şliinfa şi cunoştinţa obştească

asemenea privileghiu hotărâi
pomenitei moşiii Pueşti du- _
. ..
misale Spătarului Cazimir spre
-- --deplină urmare a cuprinderei
a-· Ferestuică în peretele altarului .
hrisovului Domniei noastre. Iar
pe cei din urma noastră, Domnii i fraţii noştri care din dumnezeiasca voinţă vor ajunge ocârmuitorii ţărei aceştia poftim nu numai
să nu strămute această cuprindere de legiuire folositoare şi de obştească priinfă, şi mai ales să o întărească spre nesfârşită laudiL
S'a scris hrisovul acesta la sediul Domniei noastre în oraşul
laşi, în anul al cincilea al domniei noastre la Moldova.
1839, Ghem1r 16.

Mihail Grig. Sturza Voevod.
fPeceleaJ
Legalisat de grefa Trib. Tutova la No. 17905, din 19 Maiu 190i,

T. Pamfile
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CRONICA
Bicentenarul lui (!onstn.utln HrAncoveann, pe l:î..1~ă bunele con·
forinţc

:;ii m11i ales cnrnt11 însnflC'\ire ce ne-a adus, n avut darul !'ă imliogăţ•'ftScă
literntura noastră istorică cu c<•tcva lucrări <le tot folosul.
Cel dintâi, fireşte, csre clă fc\c nouă lucrurilor \·cehi, cArc cfmtăreşt.c comonrn
trecutului cn pr.Jţul 111!\·oilor n·iastrc de ustiizi, este d-l X. lcH'i;a. P() lilngă eJitarea Istoriei lui Del Ciliaro d:n li18, ~ nnul din cele mai de scami\ ÎZ\'Oll·
re ale istoriei Romii.oilor», d-3>1 ne J5. încă o drumă in cinci nete, în versuri nll1e,
Constantin BrAnco\'eau111, menită să dea viaţi'i, prin cotire măcar, înţe
leptului şi iubitorului de neam Vocvod. In a treia lucrur<>, Const1u1tin \'ochi.
HrAncoveanu, avem Vieafa şi Domnia lui, cu întrettg:i i co ună 11 culturii acelei vremi, zugrăvită in cele 136 de ilustraţii ule textului.
D-l V. Drăghlceanu, couservutor al mnzcilor Comisiei monumentelor is·
toricc, dli., după înslircinar.:a Ct1sci Bisericelor, o mon„graîic frumos ilustrată a
locaşurilor briiucovcne~ti, stli.n~i nd cu preci se amănunte asuprn ficclrei 1•Jiidiri.
Păr, Mitropolit CoflOfl cJitcazii. vieoţ :1 Voe,·odului s~.risa lfo păr. Diacon N. Popescn,--o instructiv.\ d~zertf\ţic, -întovără.şi11°1-o .:•1 o "precuvântare lA. început şi
11daosuri 111. siârşit''. Din aduose putea lipsi cu folos dosarul în chesti'l. inscripţiei de pe c11ndelă, -îutâiu, pentru sfinţenia 111ome11tului,-11l doilea pentru cii. mic mi
se pare tonn11i că"modcstnl dascal al bise ricii", ele-a dreptul. sau mai probahil prin
îndemnul altui~. umblă "să spe(:uleze această tlcscoperire" c1ue revine celui cc
a înţeles-o, nu celui cc-a văzut· o întâiu, - şi îu sfârşit, al treilea, pentru că, cu
durere', această chestie invedereazli, că feţei•} hiseri c cşti dela Si. Gheorghe 0011 şi
treptele de mai sus, departe de a-şi cunoaşte loeaşnrilc pc cari le clcsd1id iu iiccc
zi, după ce cad, sc J.1.să. să alunece.
"X. Iorga :Cillci conferinţe despre Vene/ia. Dintre aceste, cea care ne priveşte mai
în de aproape, este tccmai a cinccu, Veneţia şi Românii, îu care se vede că trecutul a întins punţi între noi şi coastelor daJ.mutice, prin stăpânirea Coust11utinopolului ce s' a răsboit cu Valahii lui Ioniţă ş i ~Cumanii" dela Dunire, -prin
uego\nl C:c grâu ce-l fâccau târgurile pc>ntice d ~ lu t:aliacra până la gurile Dunii.niirii,-prin Mircea şi Iancu Vodă , - prin soliile poliţice şi gospodăreşti ale lui Şte
fan cel Mare,-prin atâţi peţitori de domnie romt1ncasc1i, printre cnri este şi •pletosul prin\ frumos" cc purta cercel îu urech e, şi mai târziu şi alţi rătăcitori, - şi
alte împrejurări.
\'cncţi11, hătrâl>ă şi îndcpărt11tli, se vede nÎiunnat de bine, dela noi!
* G. Zagorlţ: Stabilirea suveranitiiţii Turceşti în Moldova. Autorul crede ci\
vasalitatea Moldovei către '!'urci e;;te formal statornicită de Şfcfaa cel Mare, şi
că despre vremea lui vorbeşte Ureche şi Cantimir când p-;vostcsc cii.111.toria logofătului Tautul la Constuntinopol, pe care o şi date8ză: 1497.
Chestiunea este foartn interesantă şi s'a.r puteii. trat:"i mai pc larg. A tnnci s'ar
IA.muri mai bine acele rcciprJcită\i intern:tţionale pc cari 11. ;;tăz i le numim: t11dri·
nare, s11pu11rre ş. a., îuvcd·~ rate prin daruri, tributari,~ · a., şi pomenite in hati~eri
furi şi tit11latnri.
'I'. Pamiile
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Adeverinte. S'au primit sumele şi cu ucest num ă r s'au
trimis adeverinţe pentru D. Dr. Norb erl S!efan Dombrowski·
Constanţa , 3 lei. D. Em. Văcăreanu. Bucureşti , 3 lei. D. Sub//·
Dr. Vasilescu, Botoşani, 3 lei. D. V. Căuia, Banca-Ghermă
neşti-Tutova, 4 lei, 60 bani. D. Dr. N. Şmel/, Botoşani , 4 lei
60 bani. D. C. Moisil, Bucureşti, 4 lei 60 bani. D-na Sarmiza
Bilcescu-Alimănişleanu, Bucureşti. 3 lei 35 bani. D. D. Munleanu-Râmnic, Ploeşli, 3 lei , 50 bani. D. C. M. Popescu·
Goruneşti-Vâlcea, 1 leu, 25 bani. D. Iuliu Tă/peanu, Craiova,
3 lei.

f:;centenarul

I

~ui

~

Constantin-Vodă-Brâncoveanu

Virgiliu N. Drăghlceanu
Oei Chiaro : Istoria delie mo - ln amintirea lui Constantin
Brâncoveanu : Locaşurile
derne Rivoluzioni delia VaVoevod ulu i.
lachi a.
(Ediţia Casei 'Bisericei)
Lei 2. 50
N. Iorga.

Lei 2. 50

D. D. Dr. l{onon Ar.-Donici şi Diaconul N. M.
Popescu.

Constantin Brâncoveanu
Dramă în 5 acte
Lei I. 50

Constantin „ Vodă Brâncoveanu.
(Se împarte în dar.)

Constantin
nu. Viaţa

Vodă
şi

Brâncoveadomnia lui.
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ION CREANGA, Revistă de limbă, literatură şi artă populară.

Anul VII. No. 9-10 pe Septembrie-Octombrie, cupinde:
Ion Creangă».-27 Septembrie, 1914.
T. Pamfile.-Spicuiri din trecut.
I. Brătulescu.·- ·Poveste.
[. Rădulescu-Codin. M. Lupescu. Mihai Barau.-Povestiri şi legende.
n. J. Dumitraşcu, I. Dnciul. Petru fi. Savin. Maria Mircea, O. furtună. O. A. Apostol. Od. şi
Tel. A. Apostol. Al. Moisei. Const. Solluz. Pr. fi. A. Orăghici.-De-ale copiilor.
V. [. fticolau. -Vorbe adânci.
o. l. Apostol. M. Barbu. O. I. Popescu. [. Solluz. Andrei Dumitrescu. St. Manole, Ion H.
Popescu. V. Stoica. Al. Al. Leontescu.--Cântece.
Y. B. Tirica. Ion Sava, fiavrilă I. Iancu -Glume, jâtii, taclale.
T. Pamfile.-Cronica.
Uustratiuni: Intăia durere: M. S. Regina văduvă Elisabeta cu ră
posata Sa fiică Principesa Maria,-Ft:RDINAND I. Regele
României.

iIP
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I. FRUNZĂ

GH. ZAGOVITZ

l~ost

Stabilirea
Turoeşti

21 p.,

.

suzeranitătii

în Mo Idova
fără

pret

Pentru

~
~

De1mtat

lămurirea

situaţiei

Cuvinte către Ro~
lill

Prin Admmistratia Revistei „Miron Costin". Bârlad, str. Traian 13, se poate pro·
cura lucrarea

Priviri asupra vechei

organizări

de V. C. XICOl.AU
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Analele Academiei Române

Mem.

Secţ.
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~Mem. Secţ. Ist. XXXVI
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DIMITRIE A. STURDZA.

Intâmplată la câteva zile după cea a Regelui său, moartea acestui «prea plecat şi prea supus servitor» îmbracă cu dreptate
straiul unei legende măreţe, la care viitorul va trebui să se oprească totdeauna
Bătrânul Dimitrie A. Sturclza n'a fost un geniu,-pentru care de
obiceiu trebue o lume stăpânită de întunerec şi sărăcie, spre a-şi
desvell neobişnuitele sale însuşiri; n'a fost un mare bărbat de
stat în vremuri grele,-un organizălor dibaciu, un orator gustat,
un diplomat meşter ; a fost mai mult decât toate: un om robit
de plăcerea muncii. un credincios închinător al acestei stele, singura în stare să aducă,-n · are a face când. -- cea mai bogată culegere de roade.
Vieaţa lui, temeinic pregătită până la vrâsta de douăzeci de ani şi · întărită mereu penfr'o statornică întrebuinţare. şaizeci de ani după aceasta, se va putea cunoaşte în întregime numai după
ce va fi desprinsă cu băgare de samă, din însăşi vieaţa României ~egelui Carol I.
Intr'un veac de repede ajungere pentru cei mai mulţi, bătrâ·
nul Sturdza a avut numai atâti prieteni, câti i-a putut aduna imperativul degetului său, şi numai atâti protivnici. câţi nu i-au
putut îngădui o clipă de greşală răscumpărată cu un an de trudnică pocăinţă .

Secretar al Divanului ad-hoc. ministru de mai multe ori, şef al
partidului naţional-liberal, conducător de institute economice, mem·
bru în secţia istorică a Academiei Române, şi secretar general al
ei până la moarte, bătrânul Sturdza a fos/, înlr'adevăr. Cât îi datorăm noi, prin urmare. mai ales că vremurile lui încă n'au trecut! Sârguinţa şi răbdarea, cea mai mare sgârcenie unită cu
cea mai largă dărnicie. încă ne vor mai trebui. Pentru aceasta,
alt Dimitrie A. Sturdza se va găsi cu greu. atât pentru vieata noastră politică, întocmai ca şi pentru cultura noastră, cea mai puternică chezăşie a celei din lâi.
Iată un om pentru care cu adevărat trebue să ne rugăm creş
tineşte: Dumnezeu să - l odihnească în pace l

T. Pamfile.
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Câteva sfaturi morale, cari se prescriau
urmau mai de mult.

şi

se

Printre alte hârtii vechi, în stăpânirea d-rei Em. Popovici, din
- - scrise cu frumoas~ litere cilirice. -ş i
aceste :
«Sfa/uri folosi/oare căire µreo/ii arabi găsite pe o piatră in
ruinile unei vechi celu/i din Persia „

Ştiubieni-Dorohoiu, găsesc ,

1I

Ştii

Cel ce
spune

Ştie

Face

Poti

Cel ce face

Poate

Va face

Nu trebuie

Crede

Auzi

Cel ce
crede

Aude

Va crede

Nu este

Cheltui

Ai

cheltuieş-

Are

Va cheltui

Nu are

Spune

Va spune Nu se cade

Cel ce
le

Judecii

Vezi

Nu

Tot ce

Scoasă

Cel ce
judecă

Căci

Vede

Toi ce

Va

judecă

Adesa

-

Nu

există

Ce

-

sjhjimonahul /\ntonie Focşineanu Prodomit din sf.
M-te Atos şi prescrisă de mine Vjasile] Mjihăilescu ?I. 1910, 7 5,
Mitoc " .
de

Tr:lm iicirca: Cele dou ă C ;'t SUţC ele jos Ic ru·porleazii, pc rand la l'iccarc din
c>istqcle cari vin mai sus. De pi I dii: .. Nu jud ecii lot ce vezi ; nu cheltui lot cf?
ai" ş . a.

D.
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DOCUMENTE
224.

1768, /anuar 26.
Adică

eu Enache zet Ştefan Mătăsariul ot Odobeşti-ţarinii , încu sotul meu Ancuţa, fata lui Şfefan Mătăsariul şi a Irinii,
avănd părinţăi noştri cari mai sus {scriem} doau dughene în largul Roman, cu locurile lor în ulifa mare dispre răsăritu, carea să
hotărăscu cu Eslera Jidaucă din parte de sus iar din parte din
gios se hotăreşte cu moşie a lui Ion a Istinii, care acum este văn
dută dums. sloi. Ghiorghie Sturza precum arată zapisăle cele vechi
şi den sus şi den gios, cari sunt şi faţă, den dos se hotăreşte cu
Ioana lui Şfefan Abăger[ujlui. Deci acum eu Enache înpreună cu
soţul meu Ancuja, neputănd noi trăi aice ca să le stăpănim, de
nimene nesnli(i, şi de nimene auprili ci de ti noastră bună voe şi
a tuturor niamurilor noastre, cari mai gios să vor şi iscăli, am
vândut-o drept o sulă ş i opt lei bani noi ca-s fie duml. driapt.
moşie şi moştenire lui Andronache Caramalău şi a soţului dums.
i a cuconilor dums. în veci. Iar cine s'ar scula den niamul nostru, să nu fie volnici a supăre.\ ca să desrădăcineze pe Andronache Caramalău. Care am văndut-o noi împreună cu zapisăle cele
vechi. Şi la aciaslă tocmală ~;'au tămplat preut de cinste şi 1'1rgoveti lăp1itori de aici cari în gios s'or şi i scăli. Lt. 1768 Ghen. 26.
Vănzătorii pun degetul. Şi eu Vasile zel Bucşe şoltuz tărgului
fa/ă. Preutul Ion ot slis {sicJ Nicolai... frate lrinii, Calrin.a preuteasa sor lrinii. Fa/ă: Necile/, Necile/, Preutul Năstasi ol Episco·
pie, Ereu Neculai, Diaco n Ion săn Popa Nă stasă , Erei Gheorghie.
Adam Bărbierul sin Istrati. Diacon Toader zet preute&sa Catrina.
Erei Velişcu, Vasile, staroste de ciobotari. Eu staroste Nedelcu
Bărbier. Ştefan Bucşă, Necile/, Necile/, loni(ă Buhnea. /se. jidovească. Costanfin Bărbieru. Preutul Pavăl ol Dăşşti {sicl din fi·
nutui Niam(ului. Necile/. Diiacon Ştefan.
Scrie Sandu Echim .
preună

N. Apostol.

Actul, din porunca d-lui Apostol. s'a dflruil acum i'.\cademici Române.

225.

1768, Nai 18.
Adecă eu Gafita fiica lui Ion Singiorz împreună cu feciorii mei,

dat-am

adevărată şi încredinţată

scrisoare nolalstră
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fratelui mieu Costa[n]din Săngiorz, precum să să ştie că am dă·
ruit parte me de vie dela Odobeşti ce esti în ograda lui Carage
ol Vinişeşti, cătă să va alegi. Care şi mie îm esti dela tatăl mieu
Ion Singiorz, am dat-o nepotului mieu Toderaşco săn Costandin
Săngiorz, să-i fie dr[e]aptă ocină şi moşie în veci, şi nime den ficiorii mei sau din niamurile să n·aibă nici o triab[ă]. Şi cel ce va
străca danie aciasta, să fie supt blăstăm de Domnul Dumnezău.
Şi pentru credinfă am iscălit.
1768 Maiu 18.
X Eu Gafiţa. X Et.1 Ştefan . X Eu Apostu. X Eu Miron. X Eu
Vărvara. Şi am scris cu zisa Gafiţii şi a feciorilor ei şi am iscă
lit Vidraşco Caţicu biv. vornic Putln1a ..
A. Saint-Georges.

226.
1784, Ianuarie 1.
Carie de b/es/em penlru ocolnicile a două moşii ale Episco-

piei de Râmnic.
Grigorie al Ungrovlahiei.
Noi cari mai jos ne-am iscălit. încredinfăm că fiind întrebaţi
pentru semnile moşiei Dosul şi laroslovenii ale sfintei Episcopii,
după ştiinţa ce avem, în frica lui Dumnezeu, am primit această
carte de blestem înaintea sfiinfiilor sale părinţilor Arhimandriţi şi
igumeni ce sânt iscălifi mai jos. La ştiinţa ce avem de toate semnele câte coprind şi mărturisim cu sufletele noastre că tot după
dânsele am pomenit stăpânind sf. Episcopie, după cum am auzit
şi dela părinţii noştri
şi când va fi să meargă boierii cei orânduiţi hotarnici, iarăşi vom merge şi le vom arătâ toate anume,
precum şi aici nu lipsim a le arăta şi în scris. Insă semnul dintăiu despre ruget qin piatră ce este însemnată cu ciocanul crucişi dela un fag mare ce au îosl însemnat lângă drum, trage în
vârful Măguru şi deacolo pe Păcoiu · în sus şi se pogoară la Lacul-frumos. Şi din Lacul-frumos merge la Stâlpul copilului. Dela
Stălpul copilului trage la Scoarţa mare şi taie Scoarta jumătate
şi de aci pogoară în Valea Mazulului Dan la vale şi merge până
la Tina Târgului, unde au fost şi un fag mare care din anul tre·
cut s'au tăeat. Şi deacolo trage drept la Râpa Corbului. Iar gura
Văii frumoase cât rămâne mai jos, despre Vlădeşti. Iar dela Râpa Corbului, trage la Lacul cu fiperigul şi de-acolo trage pe delavale de Viea din pădure în vale în Glâmboaca şi apucă Glâmboaca în sus până la Obârşie. Dela Obârşie apucă pe deal în sus
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până la obârşi ea văii Crestezi ei; deacolo trage la ripă într'un fag
ce au fost în vale la rîu la Vadul ţepelor şi deacolea trage în
pietra din ruget, unde să încheie hotarul.
Pentru aceste semne, ştim că sânl vechi şi printr'însele au stă
pânit sfânta Episcopie cu pace până în annl trecut.
Iar dela anul trecut s'au sculat sătenii din Păuşeşti şi au trecut peste semnile hotarului despre satul Păuşeşti, iarVlădeştii s'au
fost întins mai de muli, încă dela părintele răposatuh1 episcop
Grigorie şi mai pe urmă făcându-să hotărniciea, în zilele răposa
tului Partenie Episcopul. Aşa ştim cum că s'au îndreptat atunci,
iar de să vor fi mai întins de atunci incoaci, aceasta nu este prin
ştiinţa noastră, fără numai cele ce ştim arătăm în frica lui Dumnezeu şi pentru încredinla!ea, ne-am iscălit numele puinclu-ne şi
degitele în loc de pecetie.
1784 Fhenarie 1.
Eu Stan Baranga preut, peste 80 de ani.
Eu Dragomir Jieanul, om ca de 70 de ani.
Eu Dadul Jieanul,
»
» 70 de ani.
En Preda Bălteanul
„
„ 40 de ani.
Viind înaintea noastră aceşti oameni ce s'a zis mai sus iscăliţi,
după ce am cercetat mai întâiu şi le-am arătat cum este de groaznic blestemul celor ce-l primesc nedrept, singuri de bună voie a
lor, nesiliţi de nimenea, au primit această carte de blestem, după
ştiinţa lor de bună stăpânire a sfintei Episcopii şi au dat înscris
această adeverinţă ce să arată mai sus.
Drept aceea şi noi o încredinţăm cu iscăliturile noastre.
1784 !anuar 3.
Ştefan Arhimandritu iegumenul Bislri(ei.
Partenie Arhimandritu Argeşului.
Iosif Protosinghel egumenul Coziei.
Anatohie iegumenul Govurei.
Filaret ie~umenul Arnotei.
Costandie iegumen Fedelişo i.
Calinic, ca mila lui Dumnezeu Episcop Râmnic.
Această copie fiind scoasă întocmai după cea în original, să adeverează şi cu pecetea noastră.
1854 Iunie 6.

Din !târliile risipite ale Arhivei sf. Episcopi i de Râmnic.

C. N. Mateescu .
227 .

1793, Octombrie 10.
Adecă

eu Enache sin Ivan zăt Căpit. Mihalache Curl.
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adivărat

zapisul mieu la măna dumisale unchiului Toader Săn
giorz precum să slăl ştie că învoindu - mă cu d-lui am făcut schimbătură cu nişte vie ce o avem zestre dela socră-mieu Căpit. Mihalache Curt cinci firte vie lucrătoare, trei prăjini, loc de cramă despre uliţă. Care această vie este la Grozeşti la poarta Mănăstirii
Cazacliîlor din sus piste ulită spre apus alături cu unchieş Gavrilă Bogdan pi din sus din unde să încep e din capul vii cumnatului Enache Curt şi merge până în Uliţă Cazacliilor. Şi pentru aceste 5 firte pol mi-au dat d-lui Toader Săngiorz 5 firti şi 4 prăjini la Vineşăşti din sus de uliţa Carageli alăture cu
via lui Ştefan Cojocean pe din sus şi alăture cu viile mele pe
din jos carele le am zestre iar dela Capit. Mihalache Cur! şi să
începe din viia me care am cumpărat-o di la Dumitraşco Măl
cu l?I tot pi acel pământ. spre răsărit până în dreptul casii soacră·miu şi după învoiala noastră ne·am făcut zapis, unul la mă
na altuia întru care s'au iscălit şi alţi oameni care F>'au întâmplat.
Şi pentru credinţă am iscălit.
.
1793 Oct. 10.
Eu lanache Ivan am schimbat cu voe me.
Eu Mihalache Curt am fost faţă.
Şi am scris eu An ... cu zisa Dumilorsale şi sănt martor.
Ac1cemia llomâni\ pach. CXXXVll. doc

~04 .

General P. V.

Năsturel.

228.

1799 Decembrie 10.
După

hotarnicia dumlui cuconului Costinu Negre vei stolnicu
s'au ales driaptă parte noastră din moşiea din Mă
răşini din Băimacu di pi Briheciu, pişti tot o sută şăptizeci stăn
jăni ce sănt cu număru în hotarnică, cari părţi di moşiia le tragem di pi bună noastră Lupa fata lui Gavril Gheucăi din Ruşi
şi la înpărfala între noi fraţii aceşti di mai sus numiti părţi mi-au
vinil miia parte frăţască de le-am luat şi cu aciastă hotarnică
di alegire d-lui stolnicului cuconului Costin Negrii. Cari părti di
moşiia eu încă le-am dat dlui cuconului Dumitrache Bogdanu,
după numărul de stănjăni ce-s arată în hotarnică . Şi c1111 a ave
răspundiri înpolrivă, cu mini să-ş cauli iar fraţii mei să nu
fii
ce-au

hotălăt,

supăraţi.

II 7199
Vidraşcu

Dechv 10.

Căpit.

V. C. Nicolau.
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229.

1831 Aprilie 2.
5afta şi Sanda, nurorile Muşetescului ol Muşeţeşti trăgându-ne
în judecata censtitului Ispravnic pe noi cei mai jos iscăliţi pentru 14 baniţe porumb cocoloase di ocă 22 cu boabe i 2 vcdri rachiu i 1 ocă cănepă şi 6000 de nuci ce le-am luat în sălnicie
după curelele lor de moşie, care toate aceste condeie preţuin
du-să în taleri 165 bez cheltueala lor. Toluş arătându-mă eu Ion
Godean cu un zapis· al Părvului Muşătesc (îndreplăriJ din let 820
Ghenar 7 dă laleri 100 ce le-am împrumutai, m'am jăluit atăt cu
ca
aceşlie căt şi cu taleri 79 ce am mai provalisit la judecată
am dat făr zapis, păr/ile se împacă.
1831 April 2.
Ion Colotă prosiian. Ion Godean. Mar/ori: Grigore Săvulescu,
Petru Săndut cărnar. Scrie Neculae Bolotă . lncredin/are dela
Jud. Argeş.
Act. G. Florescu.
\"âlsăneşti-.\ rgcş.

230.

1846 Noemvrie 17.
Vasile lanachi, Andoni lanachi şi Coslin Bujeni/ă din salul
Slivna. f. Covurluiu, dau în schimb lui Gligoraş, Ion şi Teodosăe Bufă un s/ânjân pamânl din moşiia Ciorănii ce-i zic şi Vetrişănii de sus din neamul Ţoculesc, ce o au de pe soţia mea
Mariia fica Ilincăi ce au făcut-o Gavrilă Strătulat. In schimb primesc Joi un slânjin din Ghibart.
lncredin/ează păsnicia.
Blăgeşti-Tutova.

Act. G. Iancu.

INSCNIPŢII

20.
Placă de marmoră deasupra inlrărei bisericei; /oală inscripJia in li/ere ma1uscu/e săpale.
Aques!11 templu, dedicat sânlei Treimi, cu bine-cuvântarea pre·
santiei sale episcopului de Huşi, Domnul Domnu Meletie Istrati. s'a u fundal de fratele seu, mare poslelnicu şi cavaleru Nicolau Istrati , cu îndemunul sociei sale Sevastia, născută Ciudinu,
şi a fiului lor Titu Istrati, pe proprietatea sa. Rotopâneşti, în anul erei noastre 1856. în quare Moldova au recapatnh1 privilegiile assedziate de Stefanu qu cllli M:m:·.

Gr. Goitav.

https://biblioteca-digitala.ro

158

MIRON COSTIN

.. ::· ... :.;.

~··;::.::::~-

::·

INSEMNĂRI

52-59
Pe un manuscripl, de orin 1830, aflai in Vălenii-deMunle [Prahova; iar acum în posesia d-lui I. Vlădescu. sludenl, Bucureşli.
Ceream acest condeiu ca să vedem cum scrie. Dar condeiulll
foarte bine scrie; iar musca, săraca, să puse pă condeiu şi eu ză
seiu: Ah, muscă, fată de curvă . cum mă înşelaşlil şi fugişlij şi mă
lăsaşlil? ip roci.
Am un cal alb, paşte pe câmp alb; câmpulll calului . negru ; din
lui varsă aur şi mărgărintar şi face vrajb ă împ ă ratulu i şi
bucurie oamenilor.
nările

De iute ce sânt, trei mă ţin; din nasul mi eu curge miere şi otravă şi de tare ce strig, s'a dus vestea dela ră sărit pârtia ap us.
După

ce face alfabelul lali11, scrie :

Sanctus Deus, sanlcltus fortis. sanlc]tus imortalis, nobis miserere. Apoi cu lilere laline:
Dumnezeu să-l pomenească pe Andrei Papazoglu că el m'au
învetzat latinleJşte, la leat 1831 , avgosti. M. Lupoianu. Apoi, mai
jos, după nişte însemnări de cuvinte greceşti ( «monada, decada ,
ecatondada » ele.), cu litere greceşli:
1831 Fevrurariu 15. Va len de Munte. Mihail Vasiliu L upoi.
Mai deparle, după ce lranscrie «scara• dela o c arie de doftorii .
Această carte este scoasă dintr'o carte tipărită din l aşii! ; cu însăşi mănile mele am scris ostenindu-mă pentru ca să rămăe ur~
mătorilor vetuitori ; cei ce vor citi să zică : Dumnezeu · s ă-l po menească pe cel iscălit , întru tmpără(ia sa; şi aceasta am scris 1<1
leat 11]831 Octombr. în 1. Mihalache Vasile Lupoianu.
Mai departe se arată importanta leacurilor de cas ă; 11urnC1i cei
«politicoşi• îşi pot procura doftorii dela « spi/ărie » şi anume «prin
răp/elele doftorilor ».

D.

Furtună.

CRONICA
•) X. Iorga: Veueth• in Jla1·ea Xeag1·ă. ·1. Dobroticl. "Gm·enrntor
hiza utiu ş1 r uJă ol fac tor ilor d t::te 11.r1Îu ~ nţi în Con s t anti uo1•ol, LJ!i at, prin alt" Jeglitu r i do familie a l l mp ~ratu l u i îu su~ !ou V. P aleolo p ul, 'j' i rlesp of. pr iu nceastă' alinn~ii„ .. stăp ă D it••r p rJ s;Lma so i n vedrn a provincie ron1a nll d e R ă să rit t1 )I:i ri i
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gătoră crarhică faţă

de Bulgari. Urmează rostul pe care l-a avut în luptele Llimprejurnl Coustautinopolului şi celo pcntrn Marca Neagră, O.intre Veneţia ţi Genoru,-apro~pc în întregime dnpii ştiri uouă, cnri se ~i dnu în Anl'XC,

* N. lol'ga: Steagul lui Hihuea VofhL Baciul in muzeul h;to·
rlc din Belgrad. Se arată to<itc steagurile rămnsc dela \'oevozii noştri şi apoi se desc rie steugul lui „Io .Mihail Radu! , cu mila lui Dumnezeu Domn al
Uugro-Vlohiei şi nl pii.ryilor n:egieşe arhiduce". Se <l.ă ştiri despre acest Domn
şi se pune în legătura această titulatură cu învierea tradiţiei voevozilor Vlaicu,
Mircea şi Vlad Drnc11l, priutr'o operă liternr:i cure era Cronica munteană.
• N lol'ga : Nouă clocumeute bas1u·abeue. Ştiri despre 1"w11iliti Oat11l,
O 111aşfr ci lni Lurn Stroici .~i Pril'ilr:7i1il y encral al Vor11ic11lui Coste /Jucoc.

" N. loa·ga.: Plhla bnuiloa· Domni din t1·ecnt, faţă ele şcoala
l'Omi\neascal.. Es'.e o cuvr1t::i.re rostită la Academie iu ~edin~u de la 9 Maiu,
1914, prilejită de intlugurorcn Fondaţiei Universitare Carol I. în care se arată
cum s 'a dcsvoltat vechea , puternica şi l1inefăc ătour e culturi\. românească pentru
Orientul <liu care făceam parti:>, şi cc menire trehuc si\ aibă pentru viitor Institutele de culturii pc euri le avem organizate, totuş după Apnsul pe care o dat!i
îl întrecusem.
.
In anexo ,.;e dă murelo cutalGg al Bihli0tecei lui Coust·mtin l\Iavrocordat..

• N. Iorga: Scrisori Inedite ale lui 'l'ndol' l' ladimlr~scu din
anii lSl <l·lSHi. Ş\iri t1iu unii nccunoscnţi ni Domnului 'l'utlor <l.in Vlădimiri,
lumini uon1\ asnpră personalită\ii acest.ni bărbat, înainte •le toate: priceput şi
Nnmcrouso scri::iori, în intregime ,- 5 din ci focsirnilate.
• N. Io1·ga: 01)e1·a de Istoric a Regelui Carol. Câteva µagiui. cari
akătucsc 1111 cred in cios imu vieţii stlltornîce, pc to3tă colea l'i, şi înţelegătoare,
în toate cotiturile ei, n. răposatului Rege.
Conoscutelor „~emorii" din ediţi!l Universului, şi alta mai veche, mi se pare
a „Luptei ", <l-l l·H·;:,a le dă ca scriitoare însă~i p811t1 r egală; ca ţintă, viaţa românea.;câ, cuprinsă iu chestin lialcuuică ce s o rozolvr1 în întăia sa parte prin actul din
1881. Bogată co moară de fapte cc privesc viaţLl popoarelor, unc ori îndestul
<l.c în 1lcpărtată , d•) gfmduri luminate şi picurări sufleteşti,-toată a 1mui om care
nu se poate !nt:"dni in lumea obişnuitli.

<'U

îndrăsneţ.

• D. A. Stu1·dza: Sedlnt.a Academiei ltomâne dela 1Hain191,1.

Se repro•luce difrrite acte în ~tingerc cu istoria Principatelor dela 18 119, 18!',84. <l.e pe vremea l! nirii şi câteva din cuv:întările Hc~clui Ciuol.
D-l V. Drăglliceanu, Corscrvatorul Comii:;iin.iii rnonnment.clor i>;torice, dă câ·
teva pagini privitoare 111 folemeerea şcoalelo1· din Romrmafi .~i Dâ111bo1:i{o de către Pitfl·
l'lll }dihail Drt'i,ql1i<'ec11111. l'J'fJfesancl, dintre 1832 şi 1861 : c \'Orha prin 'u rmare, de
începuturile târ;,,ii nle ~coliior româneşti în ţaru, înfiripntc cu prea multă trndă
şi mai ole,.; cu l•rea umltă căldură suflet.cască, atât diu partea celor cc purtau,
cât şi diutr'a celor ce dorinu IHmiua, ca să ·nu ne îuc\uioşeze pc noi cPi ue astăzi,
iweori, prea mulţumiţi, şi peutrn ceea cc dăm, şi pcutrn ceea cc primim.
• N. Doca11 : Explo1·aţiuni an"'tl'ince 1)e Dunăre, la l!lfârştttH
't·eaenlnl n-1 XVIII. Hărţi ~i anex<'.

T. Pamflle.
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Cre\ăni , 5, 6 , t{).
Cretulescu, ban şi spat. C , 8,
110. Arhim. Narcis-. 141.
Crişoveanu, capii Andrei --, 40.
Cristeşli, 147.
Crislian, log. Toader--, 118.
Cucueţi, ţ. B a cău . 72.
Cudreşli,

7.

cuiu. de cepuri , 55. .
Culiceni , 52, 119.
Curătură, t. Tulova , 133.
Curt. Capit. Mihalache, 156.
cutremur, 32, 145.
Cuza, spal. Arghire-- , 44. Pah .
1. - 44.

D.

t. Rornanati. Jfi.
Dacia , 96.
Dâmbovifa, !. 159.

Dăbuleni,

Dărăşti,

34.

Darv:'lr, cămin. Mihalache -· , 63.
dascal. 35.
Dealul Bobului, 25, ,)7. 5, 22, 36
Dealul-codrului. 12 1.
Dealul-viei. 138.
dej urs l~iă. I.I.
Del Chiaro. 150.
delnită de moşie, 6.
Derviş- Paşa ,

desbate. a-'o
desetină,

:50.
pricină.

37.

56.

dială,

59, 28. 100, I 09.
diaur, ghiaur, 15.
Di machi, spui. N. - . 43.
Dionisie Sevaslis, arhiereu, 73 .
Dioscuri, 32.
Doba schit, 17.
Dobro!ici. 158.
Dobrănf1uti.

:1::.

Dolina, 120.
Dolj. t.·-, 106.
Dometian . e~um . cil- Neamt 145.
Donici. a~1 a Sc: <irl cil - -56.109 . r'\11dronarhe · - 20, 55.

163

Dorohoiu, j.-- 29, 53.
Dorofteiu, egum. de Hurez 62.
Dosul, moşie 154.
Drăgăşani, 77, 90. 108.
Drăghiniciu, Jani - , 16.
Dragomăneşti , Drăgmăneşti 52,
18, 124.
Drămăneşli, 3.
dranijă, 55.
Drâstor, 47.
dres domnesc . 50.
Dudescu, vornicul C. -··, 7.
Dulceşti, 29.
Dumbrăvi(a, plaiu, 61.
Dumitraşcu uricar, 8.
Dunărea , 32, 159.
Dvorişte sat, 33.

E.
Ecaleri11a li împăr. Rusiei 69.
eclips ă , 15, 48.
edecliu 45.
Elan, apă , 3, 38. 57.
Enache, Ilie, --- stolnic, 20, 21 , 19,
epilocrisial, 107.
Evloghie, dascal, 19, 67.

F.
Fălciu.

SO, :/6, 87, 40. 57. 59,
70, 86. 99.
Fălcoianu , Capii Matei - , ~l5,5.
familiol , 10
F<lntâna lui Solomon, 18: -- lui
Epure, 18.
Fâste:1ci, mănăsl.-- , 48.
fecior de sufle!, :J9.
Fedcleşoiu , mânăsl, 155.
Ferdinand I, 129, 131, 132.
Filaret, Mitr. Ungro-Vl„ ;);J. ·
filolemis\, a se -·, 30,
Floreşti, mânăst t. Tutova, 79,
62.
Focşani, 80, 32.
Forea. slugerul Antiohie -- , O.
Fortuna, comis, .'J.5.
frunte de pământ, :!2.
Frunză . Maiorul - , 30
fulue r. Fotache · -- vorni c de
poartă , 88.
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fundeni, t.
funie, 100.
furtună, 32.

Ialomiţa,

72.

G.
Galaciuica, t. Dolj, 59. ·
Galaction, ep. de RâmniC, 68, 64
Găl~şeni, 66.
Galaţi, 32, 104.
Gâlcă, medei. lonită

--·, .:so. Vor·
nic V. -· , 68.
Gărgeni, 119.
Garoeaceşti, 127.
Gavril Movilă Vv. Munt, ::u.
Gavriliţă vornic. 20.
geometru, 61.
Ghedeon, Mitr. Mold. 10, 11, 21;
ieromonah din Pocrov, 144.
Gheleme, aga V....,...., 47.
Gherghel, Post. Ilie-, 30. Pah
1. --. 53.
Ghergineni, 57. '
ghermesut, 1:J.
Gheţu, cămin. Fotache ·-, 61.
Gheuca, Vorn. 0.-, 138. Arma·
şui Lupu ---, 146: fam., 156;
Ghibart. 76, 157.
Ghica, Domniţa Zoe-, 8, 9, 11.
Medeln. Iordache-. 99.
Giosana 49.
Gioseni, S, 29.
Giudici, 61.
Giura, vornic, 14.
Giurcani, 8.
Giurgeni schit, 29.
Glâmboaca, 154.
Glingina f. laşi 28.
Goleşti, f_
a m. :Jl .
Gore, Şatr. Ilie---, 42. fam .-36
goştină, 56. ·
.
Govura, egumen de, 155.
.Grădeşli, 138.
Gradiştea sat i8.
grâu, 13.
Greceanu, vorn. Al. ·--44. Vorn.

N.-, 45. Vorn. 1.-, 45.

Greci, răsvrătlrea-, 28.
Greci, moşie ţ. Tutova, 24; t·
Vâlcea, 106.
Grigoraş, Post. Costache - , 11 o.

-.:...:.·. :.:..:..,;.~_ :_·. ::.:.:..::..

..:;

~.:..==~-=.::.:-

Grigore Ghica Vv. 1:;, 30, 36,
.JO. 69, 21, 63.
Grigore Roşca. Mitr. Mold. 139.
Grigore. Mitr . Ungro-Vl 46. 62,
154.
Grigorie. Episc. de Râmnic, 155.
Gro_a pa-Ursului, :J:/-. ·
Grosu, Toader-, :::·9,- 4.5.
Grozeşti, 156.
Gura lalomilii, 57.
Gura Similii, 19.
Hagienuşi,

"

H.

fam. 16.

Hajdău, fam. 16.
Hălăreşti, 50. ·
Hălmgjeşfi, 138.

Hănăseni,

37, 70, 89.

Hăncăufi,

119. .:

mănăst .. 142,
Hânteşti, ţ. Dorohoiu ,

Hangul,

IU.

Harbuzi, pe Elan. 2.
Hărcete, baltă , 36, :17, 37.
Haref, 101.
Haret, Spiru -. 64.
Har:haz, fam. 1.5, 46.
Hârlău, 12, 119,"
havaet, 2:).
heleŞteut. 9.
Hermeziu, diac. Gh.-8.
hirotonie, 80.
Hobalna, pârâu, 24.
holeră, 109.
Hotin, 28, 4-2. 5:!, 118, 119. .
Hrăneşti, 61.
Hriceni, Hriţeni, 119.
hrisov, sobornicescul--, I :J.
Hrizea vist. 3:i.
Hudini, Bejan - , Vornic, 8.
Hurdună, căpit. Matei-, 44.
Hurez. 6:J., 41.
.·
Huşi, (H. Episcopie de - '10, 157.
I.
Jana. 50.
.
Iarosloveni, moşie, 154.
.
Iaşi, 7, 28, 21, 28, 58, 60. (gra·
. vura) 1, .8, 9, 23. 66, 83, 112,
iaz, 34, 40.
·
Iazer, ţ. Tutova, :dC, 4.
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iconomicos, 44.
Ieremia Movilă. 19.
Igeşti, Izeşti, 28, 45, 31, 57, 78,
90, 94, 108.
Ignatie, mitr. Ungro-Vl., 87.
llarion, episc de Argeş. 75.
înjugă. a se-(despre moşii), 22.
înmăsa, 6.
însoţire creştină,
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La-obloane, 54.
Lăpuşna, 36.
Larga, Pe ··--, 18, 55.
Lăzăşti, 3, 18.
Leah, pârăul-ului, 9.
lemne, 93.
Leon, Pah. lanacache-, 53.
Leontie, egum. mânăst. Neamţ.
2J.

10.

Ioan
Ioan
Ioan
Ioan
Ioan

Teodor Callimachi Vv, 38.
III cel Cumplit. 139.
Mavrocordat Vv. 144.
Sandu Sturza Vv, 55, 11. 28.
Paleolngu, împ. 143.
lonăşăni, 10, Ul. 29, 66, 24. 50,
53. 83. 119.
Iorga. N.--. 32.
Iosif episcop de Argeş. 25, 53.
Iosif Stoica. Ep. de Maramureş,
128.

Iosif, Mitr. Mold, 143.
Ipoteşti, t. Tecuciu, i8.
iraturi, 25.
Istrati, banul Iancu-. 146. Post.
şi cavaler N.-, 157.
Istrati Dabija Vv, 52, 119.
lvanovici, şatrar Manolache -.
58.
Izeşti, vezi Igeşti.

J.
Jidov, 37. 93.
Jigălia, pârâu, 2, .J.
Jora, spat. etc. Antohie -. 11,
16, 20, SJ, 99. med. N.-. J6.
Judecii, moşie pe Elan, 57.
judeţ de sat, 77.
Jurja, vornic, 117.

L.
Lacul cu ţiperig, 154.
Lacul frumos, 154.
Lăcuste, 32.
Lăcusteanu, Gh„-. 78, 108.
Lahova, apă , 19.
lăieşi, ţigani-, 27.
Lăleşti, SJ, 138.
Lămăşana, 119.
lănţuh, 45.

Lereştii

de sus, 61,
Leverda, 120.
Lişcovu. 61.
Liubana, 138.
lovi, a se -(despre moşii) 22.
Luca. spat. Mihalache -, 12,
123.
Luminata, 49.
Lungeni, 37, 40.
Lupaşcu, Polc. C -, 61.

M.
Mafteiu, spat. C.-, 9.
Magariu, mânăst. ţ. Tutova, 16,
J1.
magazie de rezervă, 58.
Măguru, 154.
Mălaiu, hatm.-, 66.
maltez, 73.
Mamura, ţ. Romanaţi, 14.
Mânăstirea tuturor sfinţilor, Bucureşti, 54.
Manul, cămăraş C.-, 41,
Mânzaţi . 138.
Mânzăteşti, 76.
Mărăşeni, ţ. Vasluiu 47, 156.
Marea Neagră, 15.
Maria, Principesa--, 131.
Mărişeşti, 4.
masă, mergere (?), 6.
Măstacăn, pârău, 52.
Mavromati, Colonel-, JO.
mazil, JO, 40.
Medeleni, ţ. Tecuciu, 44, 36.
Mehedinţi, ţ. 59.
Meletie, ep. de Huşi, 40, 157.
Metodie, ep. de Buzeu 79.
Miclăuşeni, 29.
Mihai Sutu Vv. 40, 41.
Mihai Sturza Vv, 15.
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Mihai Viteazu, 80.
Mihălceni, 70.
Mihoane, 70.
Mihnea Vodă Radul. 159.
Mijloceni, 8.
Mileşti, 93.
Miloş Obrenovici, 91.
Milu, fam. 16.
minunat oraş, J5.
Mirce, Vornic de poartă St.·-,
99.
Mircea Vv, 32.
miriancă, J9.
Miron Barnovschi Movilă, 48.
Mişoiu, Manolache-, 60.
Mitropolia Moldovii, 52-, Ungro-Vl. 15, 35 79.
Mogoş, banul-14; spat.-, 14.
Mohammed li, 112.
Moise Vv. 8, 14, 66, 120.
Moldova, apă 36; pecetea --,
67, 150.
Moldoviţa, mânăstire,

JJ.

monete, 32.
Morovlahia, 112.
Moruneşti, ţ . Romanati 78. 31.
Morunglav, 78. 31.
moş de pământ, 42.
movilă, fam. 16.
Movilă săpată,
Mteşti, 137.

JJ.

Munteanu, polc. V.-, 43
Muntenimea de mijloc (mahala în laşi) 8.
Murgeni, 69, 86, 99.
Muşeteşti, 101. 157.
Năvărnieni,

Nucşoara,
nuntă,

46.

63. 75, 110.

O.
Oaste, 75, 89, 92.
Oatul, fam. 159.
Obârşeni, 40, 51, 55,
ţ. Romanaţi,

Oboga,

Obârşie. 154.
obrăţi de vie,
ocolnică, 154.

nazir, boier-, 25; - de

ţigani,

41.

29, 110, 138;
t.-.. 39; Cetatea-, 142.
Nectarie, episc. de Râmnic, 41;
Mitrop. Ungro-Vl„ 107.
Necula spat. 35.
nedei, 84.
Negoieşti, ţ. Tutova, 23.
Negre, Stol. Costin-: 156.

4. 100.
78.

J5.

odgon, 54.
Odobeşti , 154.
Odobeştii-farinii, 153.
Oeşti, 101.
ogradă de vie, 154.

Onceni, 4.
Onciu, căpit. Manolache-,53.
opust, 5, 35.
Oţelova, 137.
otnoşenie, 59.
P.
Păcoiu, 154.
Păduriţă, JJ.
Paisie, stareţ, 144.
Paladi, spat. Dumitraşcu --,37.
Log. 1.-, 34. Fam., 138.
pământuri, 21; măsurătoare de
-uri, 112.
25.

Şt.--, 24,
Pârsteşti, Persieşti, 52,
pas, în măsură, 21 .

Panaite, stol.

3J.

Neamţ. mânăstire,

Neofit, monahul-, 96. Episc. de
Râmnic, 62 Mitrop. UngroVl., 7, 35, 79, 90, 95, 110.
Nicolae Mavrocordat, 24.
Nichifor, Egumen de Argeş, 5;
-arhimandrit, 14.
nomofilachis, 89.

pământean,

N.

-~-==-..=.~. :.

52.

55.

Partenie, ep. de Râmnic. 155.
patentă de negustor, 45.
Pătrăuţi, 118, 119.
Patriarhia de Constantinopol
79.
Pătroaia, f. Dâmboviţa, 35.
Pătru Vodă cel bătrân , 20.
Păuşeşti, 155.
Paustova, 119.
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Pavel grămătic, 20.
pecetea Moldovei, 41.
Perancă, ţ. Hotin, 28.
Perjul, căpit. C. ---, 84.
Perieni, 5.
Perieţanu, sulger-, 75.
Perişor, ţ. Lăpuşna, 36. - Târnova, 59.
Persia, 152.
peşchir, 7J.
Petriceanu, armaş Toader -, ,
119,
Petriceicu, armaş Toader-,118
log.-119.
Petru II Vv, 49.
Petru Rareş, J, 16.
Petru Cercel, J4.
Piatra. Târgul-, 39.
piatră de hotar. 154.
Pietroasa, t. Lăpuşna, 36.
Pietroşani, 46.
pilotă, 56.
Piscu, 143
Pitulusăni, ţ. Hârlău, 12, 49.
plisă, 56.
Plopana, 20, 133.
Pocrov, schit. lt'.13.
pod: epistat de- uri, 8, 9, 12.
Pogana, 21, 27, 67, 20, 34.
pogoane de vie, 5.
Pogonatu, spat. Iorgu - , 15, 31.
Poiana, - - lui Ion, J4,-mare, 19,
Castrul dela-(1. Tecuciu), 128.
Poienile, ţ. Tecuciu, 44.
Politanul, jicnicerul Manola. che-, 41.
polomeacă, 59.
Poloni, 16.
Popa. Logof. - 35. Vornic de
Bârlad, 67.

preoţi,

Popeşti,

Razu, Log. Ion-, 123.
rechiziţie, 46, 107.
ritmistru, 61,
robire, 15.
Roman, 77, 29, 30. 85, 124, 128.
153.
Romanaţi, t. 77, 78, 159.
Româneşti , ţ. Cârligăturii, 7, 27.
50. 61 .

il.

Popovici, Pah. C..--, 56.
nar Gr.-, 11.
porumb, 157.
postelnicei, 56.
potronici, 83.
prasnic. banii -- ului, 25.
Pravila-mică. ţ. laşi, 28.
Pre li pca, 122.

Cămi-

67, 39. 62. 72. 87. 92.
105, 153.
primez, 62.
prisacă, 9,
priviligheţi,

49.

46.
Prosia, 87.
prosian, 157.
provalisi, a--, 157.
Prut, 28, 29, J7; 93, 118.
psifiri, a se-, 89.
Puieşti, ţ. Tutova, 133, 148.
Putişti, 45.
Putna, t. JO, J6, 21, 84.
Putneanu, Ierei V.-· 43.

R.
Răcătău, 36.
Răchită, 124.
Răchitoasa, mânăstire

67, 141.
Spat. Mihalache - .
21. 20. Clucerul Dumitraşcu
-, 7. logof. 50.
Radeşani, 127.
Rafail, Metr. Chievului, III.
Ragrant, Dascal Şt-, 24.
raia, 28.
Raiul ţ. Fălciu, 69.
Rale, Vornic 1.--, 9.
Râmnicul-Vâlcii, 80 (seminar),
Episc. de-, 58, 77, 79, 108,
154.

Racoviţă,

Ranişle, 29.
rânsă, 101.
Rânzăşti, 70.

Râpa corbului, 154.
Răşcanu, Prof. P-, 18,
răsuflat, hârtie,-- -55.
răutate în ţară, JS.
răzăşie în baltă, J8.
răzmiriţă,
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Scărlat, St.- armaş, 35.
Scarlat Callimahi, Vv, 52.
Scarlat Gr. Ghica, 5.
Scărlet, Dabija
21.
căi, 8.
scăunul târgului, 5.
Rotari, ţ. Tutova, 133.
Scheleti, fam. 89, 107, 109, 110.
Rotop ăneş ti, 157.
Schineni, 88.
ruget, 154.
Schitu. ţ. Romanaţi , 77.
Runcu, ţ. Romanaţi, 62, 64.
Scoarţa mare, 154.
rusămaturi, 52.
şcoli, 35, 35, 58. 77. 90. 108, 159.
Ru săt, post. Manolache ---, 21,
scurtea, 26.
20, Vist. lordache-21. 20. Post.
Sebeş, 15.
- · 94. Vezi Rosăt.
Secul, mânăst. 29, 142.
1
Ruseni, ţ . Tutova, 117.
seminar, 61 .
Rusi, căpitan de --, 4.
i Şeptelici, stolnic Ilie-84.
Ruş i, 67, 156.
Şerbăneşti, schit 78; .JJ.
Ruşu , ţ. Bo t o şani, 126.
sfaturi morale, 152.
Rusul , pârcăl ab Carp ·- , 4,
sfini, 56, 39.
Silion, spat. Toader-, 16. Post.
s.
Şt.-54.
Sachelaropol, sărd . Gh. -- 91.
Silistra, 47.
108.
Simila. Smila, 19.
Şacovă l, ţ . Cârligăturii , 7.
simfonie, 7J.
săgeată , 18.
Siret 13, .JJ. 29, 84.
Saint-Georges, Senjorj . SenSireţe l, 29, 56.
giorz, Sămgiorzu, ş. a. pah.
Slivna, 157.
şi spart. Gh.-, 2'J, 94. C.-.
Slobozia-Roşcăi, 8.
42, 54. polc. Toader--43. ToaSmădu , fam . 90. 108.
de-, medelnicer, 28, 44, 5J,
Socii, 18.
Gh. - spat., agă 46. 60. IoŞoldenii, 18.
nită, -· 21, 84. 118. Ion- 21, 84.
şoltuzi , 153.
Armaşul (Graf) lftimie - 10,
Somuz, 137.
52,21.Comis Gh.--- 15,28. fam .
Soroca, 40.
253, 154, 156.
Spătăreni , 11.
sâlnicie, 157.

Români, moşi e 138.
Rosă t, log. N.-, 12, 123. Aga
Aleco-, 28.
Roşca , vist.-7. Slobozia- Roş-

şam,

Spătăreşti,

73.

săpătură, 23.
Săpeni, 78, 94.
săptămâna brânzii.

Sărăcineşti,

13.
3. schit, 14, 88.

·saracosti, J4.
Sărată, 120.

Sirăţeni,

70.
Sârbi, 32, 88.
sări n dar,

J9.

Saucinifa, 122.
Scândureni, 88.
scânduri, 55.

3„ 11.

Spineni. 37.
Spirea, mahala
Sp1reni, 3, 18.

Samoil, bis. Sf. --·. 58.

Sărăţeni,

-„

J6, J 7, 37,

spiţer,

Bucureşti ,

15.

14.

sprijin\, a -- vin în vase, 29.
Stâlpul copilului, 154.
stâlp de moşie, 7.
Stamate, pitar 1.- -J.
Stănceanca , 37.
Stăneşti schit. f.

Vâlcea, 14.
Stârce, Vornicul,--54.
Ştefan cel Mare, 2, 23, 17, 18.
117.
Ştefan li, Vv, 19.
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Ştefan VI Vv Rareş. 2.
Stefan X (Ştefăniţă) Vv. 50.
Stefan XI Petriceicu. Vv 119.
Stefan Tomşa Vv. 44, 36.
Stefan-Vodă. 8.
tefăneşti. 127.
tinbieni, ţ. Dorohoiu, 152.
turdza. D. A., 151.
Sturza. fam. 11. 12. 15, JO. 46.
58, 16. 72, 86. 125. 153.
Ştirbei. ţ. Romanaţi. 13.
Ştirbei, Vornicul Şerban, 14.
Stoil eşti , t. Vasluiu. 1J.
strajă, 76.
Strajniţa, 138.
Strâmba ţ. Tutova, 133.
Strejeşti, t. Romanati 61 6J.
65
Stroeşti. 101.
Stroici. log.-20. Luca-. 159.
Studenita 138.
st upi. 56. 39.
Suceava . ţ. 12. 1J. 24. 52. 36.
oraş. 19. 21 . 84 I 42.
sudit rusesc. 45.
Suliman agă 15.

~

suliţă',

:-:-~-=-- -.-~-- -···_:.,,: _
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Ţepu, ţ.

Tecuciu, 18.
teslimat 26.
Ţibucani 60. 61.
Ţifeşti,
ţigani,

68.
27. 28 40. 41. 43. 69. 25.

30.
Tina târgului, 154.
tipografie, 95.
tocitoare 22.
Tomeşti 50.
Tomineşti, 4, 100.
Tomis 32.
Totoeş1i 61.
Trestiana apă . 57.
Trinca comis 18.
Trufanda port. 35.
Tudor Vl adimirescu, 159Tufeşti. ţ. Va slui 36.
Tuleşti, 20.

64.

t uralău,

Turci, 70. 15. 16. 150.
Tuţcani, 61.
··
Tutova apă, 3. 11. :J5. 49 .
tit. 67. (JH. 19. 117. t. :J.
22. 30. :JS. 45. 55. 79.
46. 61 94. 100. 107. 108.

18 .

50
20.

25.
133.

u.

T.
Tăbărăşti, 122.
Talpă, Groapa lui -· ,70.
Talpeş , vorn. Gh.- , 86.
Tămăşeni, 49.

(angulie, 56.
Tara ungurească, 15. 95.
Târgovişte, J5.
Târgu boilor mahala în Botoşani. 52.
Tatari, pradă de -- 8. J9, 104, 140.
Taslău, 72
Tăutu, log. J, JJ, 19.
Techirghiol, 81.
Tecicani, Tefcani. 119.
Tecuciu JO. 44. 57. 58. 32. 36.
Telea, stolnic-, 138.
Temelia dealul, 138.
Temeşeşti. J.38.
Tenghioaia 94.
Teofan Mitr. Mold. 139.

Ucraina 16.
Ulmetu ţ. Vâlcea 29
unire, 60
Ureche vornic 21. 19. 34
Urlaţi, .'J5. 22.
Urşani ţ . Vâlcea, 41 .
Urzica-mare. ţ . Dolj 59.
Urzica-mică. ţ. Dolj. 46. 94.
Urzicuţa, 28
Uscaţi. 44.

Uţin eşti , 3:i.

5.

V.
Văcăleşti.

122.

Vă.cărescu, banul Barbu-, 110.
vadră,

66.

vădrărit,

56.

Vadul ţepelor. 154.
Valahia, 30.
Vâlcea ţ. o3. 41. 42. 77 ..90. 106.
Valea Crestezei, 154.
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Valea Mazurului Dan, 1511.
Vălenii de munte, 158.
Vâlsăneşti. t Argeş, 76. 5. 31
44. 62. 100
vameş 411. 84
vânat de peşte, 37.
Varatec, mânăst. 29.
Vârf de câmp, 54.
Varlan, log. 10. 21.
Vârnav. stolnic I. 12, 119, Banul C.-119.
Vartic, Vornic Ursu -3.
vârtop, 9.
Vasălica, apă 52. 55 120.
Văscăceni, 119.
Vasile Vodă 8. 66, 118.
Vasiliu, sărd . Toader-, 1%, 1117.
Medelnicer. Gh -88
Văslele Balinove, 137.
Vasluiu, 2, 1.'3. 30. 47. 36. 117.
48.
vătăman. 50
vătav de plaiu, 41,
vecini, 6B. 36.
Veisa, fam. 9. 12.
Veneţia 150, 158.
Veniamin Costache, Mitr. 28.
Vereceanu, Andonie, - log. :26.

Verlolomeiu stolnic. 35.
133.
vie, 9, 37. 67. 85. 88. 156.
vin, 55. 84.
Vinişeşti, 68, 156.
Vintilă vornic, 35.
vitrig, 13.
Vlădeşti, 61, 155.
Voineşti , 4.
Voiteşti 106.
Vornic de lemne, 50.
Viduşaia,

. i

w.
Walewscki, conte, 60

z.
Zaloloteni, 7.
zale, 49.
zapciul, a -- . 20.
Zeletin, 148.
zestre, 26. 73. 56. 93.
Zetuni, Zătoni, Zeloni, 35. 51,
68. 20. 34.
zloţi tătărăşti, 33.
Zmeeni, 138.
Zorleni, 4
Zvorăşle, 54.
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Administraţie.

Adeverinţe.

S'au primit sumele şi cn acest număr s'au
trimis adeverinţe le pentru d-l T. Po;.>ovici Zorleni- 7ittovo, 2 lei.
D-l Damian Drdgdnescu, Galaţi, 3 lei 35 b. D-l Dr. O . Patzef~.
Bucureşti, 4 lei 25 b. D-l D. N. Bamscu, Mânăstirea Dealului,
4 lei 60 b. D-l D. C. Constantin , Târzii , Făl ciu, 4 lei b. 25, D.
O. Flo rescu, Vălsăneşti-Argeş,2 lei, D-ş oara Coca Lacinscky, laşi ,
Lei 1 25, D-na Lelio A. Werner laşi 1 leu b. 25, D-na Margafl'ta A. Robesc11, Ploeşti 4 lei, D-na Kostaki Bârlad 4 lei 50 b.
D. I. Popescu, Priponeşti-Tu t ova 3, lei, D. V. C. Mardare. Coroeşti-Tutova, 3 Lei, D. C. H. Nica, Murgeni-Tutova 3 lei.
I
(urmează) .

I

1

~==============================~
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N. IORGA:
Veneţia

N. IORGA:

I

Opera de Istoric

în Marea Neagră

a

I.

~EGELUI

DOBROTICI
Analele Academiei Române
Mem. Secţ. Ist. XXXVI.

C.l\ROL

Analele Academiei Române
Mem . Sect. Ist. XXXVII.

40 bani.

N. IORGA

Scrisori inedite ale lui
Tudor Vladimirescu
din anii 1814--1815
Analele Academiei Române
Nem. Sect. Ist. XXXVII

1 leu 50 bnni.

20 bani.

li

N. DOCAN
Exploraţiuni

ace pe

Dunăre

şitul

austrila sfâr- '

veacului

al XVIII-iea
Analele Academiei Române
Mem. Secţ. Ist. XXXVI
2 lei.

~~~~======================================:=;~
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Domniei snle
Domnului

IO N CREANGA, Revistă de limbă, literatură şi artă
pulară.

po-

Anul VII. No. 11-12 pe Noembrie-Decembrie, cuprinde :

T. Pa mfile.-Moştenirea lui Creangă.
M. Lupescu.- Pr. Vasile Grigorescu. Catihetul din Folticeni
al lui Ion Creangă. .
D. Furtună .- O scrisoare a lui Ion Creangă.
C. Teodorescu-Boroaia.--Amintiri despre Ion Creangă.
G. Florescu.- Intrebuinţarea rânsei în tăbăcărie.
D. Urzică. C. Şoltu z .-Colinde.
I . Brătulescu.- Arhanghelul Mihail ca slugă (povestire).
D. Urzică, C. Rădulescu-Codin, Pr. FI. A. D răghici.
De-ale copiilor.
D. Furtună, M. Lupescu, A. Moisei.-Vorbe adânci.
N. I. Dumitraşcu, A. Saint-Georges, D. Urzică~ A. Moisei, A. Dumitrescu, C. G. Vartolomeiu, S. P. Chiricel,
Natalia Pricop.--Cântece.
D. Furtună . -Codău (cântec bătrânesc).
O. Apostol, C. Gh. Vartolomeiu, I. N. Popescu.-0 samă de cuvinte.
N. I. Munteanu, N. I. Dumitraşcu, N. V. Hânţescu, I.
N. Popescu, A. Moisei, S. P. Colibaşi, P. Gh. Savin.
-·-Glume, jâtii, taclale.
T. Pamfile, D. Furtună.-CRONICA.
Ilustraţii: Ion Creangă. Casa lui Ion Creangă din laşi. Pr.
V. Grigorescu.

liJ=============================================[QJ
N. IORGA:

Pilda bunilor Domni din trecut
faţă

Virgiliu N.

Drăghiceanu:

lntemeierea scoalelor
din

de

Şcaola Românească

.

Romanati si
. Dâmbovita.
de

Analele Academiei Romane

Mem. Secf. Ist. XXXVI
1 leu 50 b.

'

Pitaru Mihail
Bucureşti,

cătră

Drăgnir,eanu.

Profesosul

Tip. «Gutemberg».
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